
LIIVERI, YHYRES, AISAPARI REITIT 
LIITE 5 
 
Maakunnallinen luettelo. 
Liiverin alueelta mukana mm. Seinäjoki, Nurmo, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka  
Yhyres alueelta mukana mm. Isokyrö, Vähäkyrö, Vaasa, Laihia 
Aisaparin alueelta mukana mm. Lappajärvi, Kauhava, Lapua 
 

 

 

 

 

Pohjanmaan Pyhät paikat 
 
 
Kirkkotiet -kehittämishankkeen yksi tavoite on nostaa esille alueemme Pyhät paikat. 
Mikä on ollut ja mikä on ihmisille pyhää? Miksi jostain luontokohteesta muodostuu pyhä tai miksi 
sille annetaan Pyhän merkityksiä? 
 
Alueellamme on useita kirkkoomme ja uskoomme liittyviä kohteita, joilla on pyhä merkitys. 

o Kristillinen merkitys (Mykän risti, Raamatun kylä, Kirkkopakka ym.) 
Sitten on pakanallisia kohteita, joiden merkitys on ajan kuluessa muuttunut. 

o Pakanallinen merkitys (Pyhävuori, Simpsiö ym.) 
Tietyt luontokohteet puhuttelevat meitä omalla tavallaan. 

o Luontokohteen merkitys (Pyhävuori, Lappajärvi, Alajokimaisemat ym.) 
 



Monet historialliset kohteet ovat muotoutuneet mielissämme pyhiksi. 
o Historiallinen merkitys (Nuijasodan, Suomen sodan ym. taistelupaikat ja 

muistomerkit) 
Myös 1918 tapahtumien syrjäiset hautapaikat puhuttelevat. 

o Erityiskohteena ”punaisten” hautausmaat, eli vakaumuksensa puolesta kuolleiden 
haudat ja teloituspaikat 

 
Nämä ja monet muut yli 60 kohdetta (noin 60) luetteloidaan yksiin kansiin nimikkeellä Pohjanmaan 
Pyhät paikat. Luettelo lopussa. 
 
Esitys:  
Haetaan rahoitus ja toimija, jotta kaikki alueemme pyhät paikat, erityiset historia-, perinne-, 
elämys- ja luontokohteet saadaan yksiin kansiin.  
Kohteista voi tehdä matkailukirjan, jossa on kulkureitit kohteeseen, paikan historiallinen kuvaus ja 
pieni hartausteksti. Liiteosassa on esimerkinomaisesti esitelty joitakin kohteita, sekä listattu 
hankkeen aikana kirjatut noin 60 Pyhää paikkaa ja kohdetta.   
 
 
Raamattu – Hellanmaa - Alajokireitti 

 

      

 



 

Isonvihan kauhuja paossa siirtyi osa väestöstä nykyisen Hellanmaan alueelle suojaan. Vastaavia 
pakopirttejä tunnetaan useita kautta Pohjanmaan. Niitä kaikkia yhdistää suojan saaminen, 
pelastuminen ja kiitollisuus. Raamatunkylä sai nimensä, kun pakolaisten piilokiveltä löytyi pyhä 
Raamattu. Kivi on nykyään muistomerkkinä ja siinä on Psalmin 16 teksti.  

”Herra on minun pelto- ja maljaosani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta 
maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut; yölläkin 
minua siihen sisimpäni kehottaa. Minä pidän Herran aina edessäni; kun hän on minun oikealla 
puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun 
ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä 
kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta 
sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti”. 

Muistomerkin vieressä on toinen muistolaatta, joka alleviivaa tämän paikan henkistä ja hengellistä 
merkitystä. Laatan teksti kertoo; ”Hellanmaan miehet lähtivät tältä paikalta vapaussotaan 27.1.1918 
Meidän uskomme, kotiemme ja isänmaamme vapauden puolesta”. Seurakuntatalon pihamaalla on 
Hellanmaan asutukseen liittyvä muistomerkki. Se kertoo, että Hellanmaan asutus alkoi vuonna 
1751. 

Raamatunkylän läheisyydessä kulkee Hellanmaan, Kankaan ja Ikola kylien tekemä luontoreitti 
Lapualaisessa Alajokimaisemassa. Lähistöllä on myös kyläyhdistyksen rakentama näkötorni ja 
luontopolku. 

Esitys:  

Valitaan Raamatun kohde Pohjanmaan pyhien paikkojen luetteloon. Hellanmaan ja Kankaan kylien 
poluille on mahdollista luoda polkupyörä- ja kävelyreitti, jossa kohteina ovat Raamatun 
muistomerkki, Hellanmaan kylän muistomerkki, Seurakuntatalo, Karhun näkötorni 
nuotiopaikkoineen ja kylien tekemä polkupyöräreitti Alajoen maisemissa.  

 

Alajärven Pyhävuori 

 

Pyhävuorella yhdistyy monta pyhäksi tunnettua asiaa. Kraatterijärven syntymä jo sinänsä on 
historiallinen ja kunnioitusta herättävä tapahtuma. Vanha kansa piti Pyhävuorta niin jumalallisena 
paikkana, ettei sinne peikotkaan uskaltaneet asettua. Pirkkalaiset käyttivät vuorta uhripaikkanaan 
1200 luvulla. Kalliomaalaus löytyy tarkkaavaiselle etsijälle. Onpa vuoren luolissa asunut erakkokin. 
Vanha palovartijan torni seisoo yhä paikallaan. Sinne on kiipeäminen kielletty. Koko alue on 
yksityismaata ja siellä on tulenteko ehdottomasti kielletty. 

Pyhävuoren lumoa lisää sen maisema-arvo. Laaja Lappajärvi on vaikuttava näky. Louhikkoinen 
huippu on mielikuvituksellinen ja pelottavakin. Lisäksi vuoren laitamilla kulkee Kirkkotien nimellä 
oleva reitti. Sen varrella on kivipelto ns. pirunpelto ja pari kaivoakin. Tältä reitiltä on helppo 
poiketa Pyhävuorella.  

 



   
 

      

 

Esitys: 
Valitaan Pyhävuoren kohde Pohjanmaan Pyhien kohteiden luetteloon. Merkitään se 
simpukkatunnuksin ja toteutetaan kesäisin kirkkotiekävely ja luontovirsien päivä vuoren huipulla. 
Yhteistyökumppanina Alajärven seurakunta. 
 
 
 
 
Kauhavan Kirkkopakka 
 
   
 

       
 
 
 



Alahärmän Ekolassa on vanhojen tarinoiden mystinen paikka. Kirkkopakalla on monia merkityksiä. 
Suomen itsenäisyyden aamuhämärässä jääkäriliikkeen syntyessä, vuonna 1916 Kirkkopakalla on 
pidetty härmäläisten jääkärivärvärien (aktivistinen) salainen kokous. Pakka on antanut suojaa 
vainojen aikana. Se on toiminut kylän kokoontumispaikkana. Jumalanpalveluksia ja seurojakin 
siellä on pidetty. Kirkkopakan nimikin viittaa pyhään paikkaan. Pronssikaudella n. 1500 eKr 
Kirkkopakka oli pieni saari keskellä pitkää salmea, joka johti ulkomereltä etelään päin, kohti laajaa 
Lapuanlahtea. Tämä entinen merenlahti näyttäytyy maisemassa nykyisinä peltolakeuksina. 
 
Itse lohkareikko on salaperäinen. Kauniin polun eteen nousee yhtäkkiä kuin päälle kaatuva seinämä. 
Valtavien irtolohkareitten välissä on kapeita kuiluja ja niiden alla erikokoisia luolia. Joihinkin niistä 
mahtuu kulkemaankin. Lohkareikon päälle kannattaa nousta takakautta. Ei ihme, että siellä on 
pidetty kirkkohetkiä vuonna 2019 lasten pyhäkoulukin. 
 
Kirkkopakalle on opasteet valtatie 19:n varresta. P-paikkana toimii maamiesseuran hallin pihamaa. 
Sinne on matkaa 300m. Parin sadan metrin päästä alkaa opastettu kilometrin mittainen polku kohti 
Kirkkopakkaa. Polun varrelta ja paikan päältä löytyy kaksi opastaulua ja vieraskirja.  
Opastusta tarjoaa mm. Olavi Koivisto, Kirkkopakantie, 62300 Härmä. Puh. 040-196 6281 
 
 

    
 
 
 
 
 
Nurmon Paukaneva 
 
 

 
 
 
 
 



Nurmon Paukanevalla on ollut historiallinen kulkuväylä Seinäjoen ja Nurmon välillä. Talvisin se on 
ollut pääväylä. Nykyään nevaa halkoo pitkospuureitti, jonka Seinäjoen puoleinen pää on esteetön.  
Nurmon puoleinen pää on kapeampi pitkospuureitti. Reitillä on myös tulipaikka ja laavu, sekä 
lintutorni.  
 
Reitin läheisyydessä on palanen maamme itsenäisyyshistoriaa, 1918 vakaumuksensa puolesta 
henkensä antaneiden yhteishauta. Seinäjoelta Vaasaa kohti kulkeva tietä 18 ajetaan noin 1 km. 
Oikealla puolen tietä on viitta kohti yhteishautaa. Viitoitus on perille asti. P-paikalta on vielä 
muutaman minuutin kävelypolku. Tällä syrjäisellä paikalla teloitettiin ja haudattiin yli 40 henkilöä. 
Pian hautauksen jälkeen vainajat siirrettiin Nurmon, Kokkolan ja Ähtärin hautausmaihin. Vastaavia 
hautoja ja teloituspaikkoja on eri puolilla Kirkkotiet hankkeen toimialuetta. Nämä kohteet hanke 
nostaa Pyhien paikkojen luetteloon.  
 
EPP:n muiston sivuilla asia kerrotaan puhuttelevalla tavalla: 
  
”Punaista graniittia olevassa muistomerkissä on kuvattuna soihtua pitelevä käsivarsi, aurinko sekä 21 
pientä ristiä. Teksti: "1918 VAKAUMUKSENSA PUOLESTA HENKENSÄ ANTANEET". 

Seinäjoen asemalla vaunuun suljetut vangit kuljetettiin ratapihan vetopäivystäjällä Nurmon 
puolelle, juna pysäytettiin ja vangit vietiin Paukanevalle ammuttaviksi. Mikä oli vainajien kohtalo 
sen jälkeen? Marraskuussa 1918 kokkolalaisten teloitettujen omaiset pyysivät Nurmon 
kunnallislautakunnalta, että Nurmon kunta laittaisi heidät kirkkomaahan. Omaisten mukaan 
Kokkola maksaisi kulut, mutta koska virallista päätöstä ei ollut, Kunnallislautakunta ei suostunut 
pyyntöön. ”Ao henkilöt oli tuotu Paukanevalle ilman kenen lupaa ja tietämättä ja haudattu.” 
(Kunnallislautakunnan pöytäkirja 20.11.1918). Kielteisen päätöksen seurauksena kokkolalaiset 
tulivat itse hakemaan omaisiaan ja yön pimeydessä kaivoivat heidät suohaudasta jo vuonna 1918. 

Seinäjoen työväenyhdistyksen 50-vuotishistoriikin mukaan ”v. 1944 avattiin viranomaisten 
määräyksestä Paukanevalle ammuttujen haudat ja löytyi niistä vielä 19 vainajaa, jotka 
tuntemattomina haudattiin Nurmon hautausmaahan.”  

Kouralainen työmies ja kylärunoilija Niilo Lepänhaara kertoo kirjoituksessaan Muistelmia syksyltä 
1944 asiasta näin: 

”Kuljimme kyseisenä syksynä täältä Nurmon Kourasta maantietöissä Nurmon Kirkolla. Eräänä 
syksyisenä aamuna seisoi Nurmossa tienristeyksessä haudankaivaja Mäki, kutsuen meitä 
puheilleen. Mäellä oli sellainen asia, että meistä pitäisi kolme miestä lähteä hänen mukaansa 
kaivamaan Paukanevalla vuonna 1918 ammuttujen ruumiit ylös. Olimme vähän ällistyneitä, sillä se 
ei ollut mikään miellyttävä työkohde. Niinpä sitten nostettiin lapiot ja talikot olalle ja lähdettiin 
kävelemään kohti Paukanevan suohautoja. Emme tienneet missä haudat olivat, mutta eräs 
pehkutehtaalla töissä ollut vanhempi mies johdatti meidät paikalle. Siellä oli kaksi syvennystä 
lähellä toisiaan. Toisen päällä oli harmaa sammaloitunut puinen risti. Niinpä vaan heitettiin reput 
pois selästä ja ryhdyttiin kaivamaan ensimmäistä hautaa.” Kolme päivää työ kesti. Lepänhaara 
kirjoittaa, että ”Tämä kaivaminen tehtiin aivan hiljaisuudessa siitä mitään puhumatta.” Kaivajat 
tutkivat vainajien taskut: ”Jonkun taskussa oli kamferitippapullo, toisella taas piippu, mutta useasti 
olivat taskut tyhjät. Emme etsineet aarteita, toivoimme löytävämme jonkun kirjelappusen, jossa olisi 
kenties nimi.” 



Lepänhaaran isä oli ollut töissä leipomossa Seinäjoella vuonna 1918. ”Hän oli kuullut seuraavan 
jutun, jonka hän sitten kertoi kotona. Teloitettujen joukossa oli ollut 14-vuotias poika, joka oli 
kotoisin Ähtäristä. Hän oli ollut herrojen kyytipoikana, hevosilla kun tuolloin kuljettiin. Herrat 
olivat puhuneet asioita, sellaisiakin, joita poika oli kuullut. Lapsellisuudessaan kertoi poika 
kuulemiaan kylällä. Sen johdosta lähetettiin poika Seinäjoelle ammuttavaksi, sillä kuolleet eivät 
puhu.” Poika löytyi kahden miehen välistä. 

Seinäjoen Piirisairaalasta oli tuotu paikalle 18 valkoista arkkua. ”Nurmon kirkonkylästä kutsuttiin 
paikalle hevosmiehiä, jotka kuljettivat arkut Nurmon kirkon tapulin eteen. Siitä ne kannettiin 
tapulin tilavaan alaosaan päällekkäin odottamaan laillista hautausta. Sen jälkeen loimme suuren 
haudan kirkon kalmistoon, johon kannoimme vieri viereen vainajamme. Siellä ne nyt lepäävät 
ruohottuneen kummun alla, kivinen muistopaasi merkkinä siitä, että hekin ovat joskus olleet ja 
eläneet ihmisinä yhteiskunnassa.” 

Työväenyhdistyksen 50-vuotishistoriikissa vuonna 1952 todetaan myös, että Paukanevalla 
ammutuista noin 20 omaiset ovat kaivaneet sodan jälkeen omaisensa ja kuljettaneet ne 
kotikuntiensa hautausmaihin. Jos se pitää paikkansa, Paukanevassa olisi ollut kaiken kaikkiaan 
jopa 38 vainajaa. 9 vainajaa haettiin Kokkolaan jo 1918, ja vuonna 1944 18 vainajaa haudattiin 
Nurmon kirkkomaahan, niiden lisäksi omaiset olisivat siis hakeneet 11 vainajaa vuosien 1918 ja 
1944 välillä. Lepänhaara kertoo, että ”haudoista oli jo ennen meitä kaivettu lähiomaisten toimesta 
joku ruumis, lukumäärää en tiedä.” 

Nurmon hautausmaan yhteishaudassa lepää 21 Paukanevan suohaudasta vuonna 1944 nostettua 
työläistä ja torpparia. Muut Paukanevalle vuonna 1918 teloitetut on siirretty mm. Kokkolan ja 
Ähtärin hautausmaan joukkohautoihin.  Nurmon kaunis hautausmaa kirkon ympärillä on monien 
muistojen paikka. Siellä on mm. sankarihauta-alue, jossa sotien menetyksistä muistuttavat 164 
sankarivainajan muistoristit, 1918-sodan sankaripatsas, Karjalaan jääneiden muistokivi Laatokka, 
1918 vakaumuksensa puolesta henkensä antaneiden muistokivi, rintamamieshauta sekä Kalervo 
Kallion veistämä enkelipatsas vuodelta 1951. Kirkon läheisyydessä on myös 1860-luvun suurten 
nälkävuosien muistokivi. 
 
Vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistoa tulee vaalia. Kirkkohallitus ohjeistaa näin: 
 

- Sisällissodan muistovuosi herättää kiinnostusta vuoteen 1918 liittyviä hautoja, 
hautamuistomerkkejä ja muita muistomerkkejä kohtaan. 

- Seurakuntien on hyvä tarkistaa omilla alueillaan olevien hautamuistomerkkien ja muiden 
muistomerkkien kunto. Monin paikoin sisällissodan punaisen osapuolen muistomerkit eivät 
ole seurakuntien hallussa eivätkä seurakuntien hoidossa. Näissä tapauksissa seurakunnassa 
on hyvä harkita, millä tavoin mahdollisessa kunnostamisessa voitaisiin antaa kunnostuksesta 
huolehtiville tahoille asiantuntija- tai talkooapua. 

- Oman erityistapauksensa muodostavat ns. jääkärihaudat, joiden hoidosta on annettu ohjeita 
kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/1994 

- Sankarihauta-alueet ja niiden muistomerkit ovat tärkeä osa suomalaista 
hautausmaakulttuuria. Niiden korkeatasoinen suunnittelu ja hoito ovat vaikuttaneet 
suomalaiseen hautausmaiden ja vainajien leposijojen vaalimiseen yleensä. Ensimmäistä 
kertaa sankarihaudat ilmestyivät Suomen kirkkomaille talvella 1918. Sisällissodan valkoisen 
puolen kaatuneet haudattiin tuolloin kotiseurakuntiensa hautausmaille muodostetuille omille 
alueilleen, joille pystytettiin myöhemmin myös sankaripatsaita. Punaisten hautapaikat 



sijaitsivat usein syrjäisissä paikoissa, ja niitä muistettiin vuosikymmenien ajan vähemmän 
julkisesti. Muistaminen virallistui vuonna 1940, jolloin ylipäällikkö Mannerheimin 
kehotuksesta vietettiin ensimmäistä kertaa kaikkien Suomen sotavainajain päivää 19. 
toukokuuta, nykyisin Kaatuneitten muistopäivää. Tämän jälkeen pystytettiin 
muistomerkkejä myös vuonna 1918 kaatuneille punaisille moniin seurakuntiin, joissa niitä ei 
vielä ollut. 

 
 
Pohjanmaan Pyhät paikat luetteloituna 
 
Luettelossa ei ole seurakuntien kirkkoja, leirikeskuksia, hautausmaita vaan luetteloon on koottu 
hankkeen aikana tietoon tulleet muut kohteet. 
 
Sankarihautoja 

 Maamme sotien muistomerkit ja haudat (Napue, Ruona, Kiviristi, Ilmajoen nuijamiehet) 
 Rintamalle jääneiden muistomerkit 
 Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkit ja haudat (Nurmo, Ähtäri) 
 Erityismuistot; Lapualla Unkarilaisten vapaaehtoisten muistotaulu kirkon seinässä 
 Erityiskohteet; Nurmon hautausmaa, Äyräpään kirkonmäen taistelussa kaatui yli 40 

nurmolaista, 30 haavoittui ja vain 19 palasi ehjänä kotipitäjään. 
Soinin kirkon sankarihauta; Talvisodan taisteluissa kuoli 21 soinilaista 7.12.1939  

Isonvihan pako- ja suojapaikkoja 
 Seinäjoki pakopirtti 
 Isokyrö Löytymätön lähde 
 Isokyrö Hälvänneva ja Laurinlakso 
 Lapua Raamattu 
 Nurmo Kivivuori 
 Kauhava Rintahauta, Saarihauta 
 Kortesjärvi Evijärvi (raja) Pakokangas, Murhamaa 
 Evijärvi Ina, Raisjoki, Ryydööri, Niimuspakka 
 Ilmajoki Mustanjärven seutu, Voikivi, Musurinvuori 
 Kurikka – Viholaissauna 
 Nurmo – Kalistajan pykälä 

Pyhiä paikkoja ja kohteita 
 Kauhava, Härmä – Kirkkopakka 
 Isokyrö – Keskiaikainen kirkko ja hautalehto 
 Isokyrö – Virsisaari 
 Isokyrö – pronssikautinen hautaröykkiö Tuomaanmäellä  
 Isokyrö - Leväluhdan suohauta 
 Isokyrö - Muinaishaudat ja kalmistot (Orisberg) 
 Isokyrö, Kontsaan saari – nuijamiesten päälliköt (mm. Jaakko Ilkka) teloitettiin 1597 
 Isokyrö – 1000 luvulta ristikuvioinen solki kirkon läheltä 
 Vähäkyrö – Pajuperkiönmäki ja Juustokydönmäki - 12 hautaröykkiötä (voivat olla 

esiroomalaiselta ajalta) EP 23  
 Vähäkyrö, Tervajoki – Jätinroukkio  
 Kauhava, Perttulanmäki hautakalmisto, jossa vasarakirveskauden esineitä 
 Kauhava, Pääjärvi, Järvikallio – pronssikautinen hautaröykkiö historiallisen sotatien varrella 
 Kauhava, Huhdankallio – hautaröykkiö, kulttuurimaisema 
 Vöyri – hautakalmisto  
 Härmä – Kirkonrakentaja Hakolan muistomerkki 
 Kauhava, Ylihärmä, Yliviitala, Huhdankallio – pronssikautinen hautaröykkiö, kivikautinen 

asuinpaikka 
 Pirttikylä – pronssikautinen hautaröykkiö 
 Kortesjärvi – Ilveskivi ja Leipätie 
 Alajärvi - Pyhävuori (lappalaisten uhripaikka) 
 Alajärvi, Möksy – lappalaisten pyhä paikka 
 Alajärvi – Isoniemeläisten kirkkotie 



 Alajärvi – Möksyn väliaikaishauta ennen Pietarsaareen suuntautumista 
 Lappajärvi, Palvanniemi – lappalaisten palvontapaikka, nykyinen kirkon paikka 
 Kuortane – Tohnintie, Haapaniemi, Ruona, Salmi (Suomen sodan muisto) 
 Lapua - Simpsiö (lappalaisten uhripaikka) 1770 luvun mestauspaikka 
 Lapua - Simpsiö piispan penkki Tohnin tie Pohjan Kyrön kirkkotie 
 Lapua – Karhunmäki körttimuseo, kirkkotie, opisto 
 Lapua – Raamatunkylä 
 Lapua – Alajokimaisema 
 Lapua, Turjantörmä – Ensimmäisen kirkon ja hautausmaan muistokivi 
 Lapua, Pitkämäki – kivikautinen kuoppahauta ja asuinpaikka (harvinainen)  
 Lehtimäki, Suninniemi – Jätinroukko, muinaishauta (EP:n kotiseutuhistoria  
 jättiläiset yhdistetään pakanuuden ja kristinuskon murrosaikaan 
 Lauhanvuori – jättiläisten ja kristittyjen taistelu 
 Nurmo – Mykänristi 
 Nurmo – Paukanevan kirkkotie 
 Nurmo – Niemistönmaan kirkkotie 
 Ylistaro – Komia kirkko 
 Vöyri – Suomen vanhin puukirkko ja Pyhä Olavi (alttarikaappi Vapahtajan mumma) 
 Pedersöre – Keskiaikainen kirkko ja Pyhä Olavi patsas 
 Jepua – Pyhä Olavi patsas 
 Närpiö – Keskiaikainen kirkko, 150 kirkkotallia ja Pyhä Olavi perintö 
 Alavus - Tusan saari (hautalehto) 
 Alavus – Holkonkylän polku 
 Alavus – Niemistönmaan kirkkotie 
 Alavus – Risuperän Kalmonniemi 
 Alavus – Jääskänjärven saari Putula 
 Alavus - Kuivasjärven Aittasaari 
 Töysä - Tohnin raunio (Alavuden vaakunassa raunio ja risti) 
 Töysä – Niku-Pennala ruumishauta ristikuvioinen pronssisolki 
 Rantatöysä – Kalmoniemi 
 Vaasa - Vanhan Vaasan Mustasaaren kirkkoraunio, Korsholman linna 
 Vaasa – Pilvilammen retkialue ja hautalehto 
 Vaasa – Maailmanperintöalue 
 Vaasa – Vastuumuseon pyhät aarteet 
 Mustasaari – vanha kirkko Pyhälle Marialle omistettu 1000 luvun lopussa 
 Ilmajoki, Lapua, Kauhava Alajokimaisemat 
 Ilmajoki, Koskenkorva Piirtolankangas – Nuijamiesten hautapaikka 
 Ilmajoki – Santavuori taistelupaikka 1500 luku 
 Ilmajoki - Kirkkomuseo 
 Kurikka, Piirtola, Armonlaakso – tuhat kaatunutta nuijamiestä on haudattu Kapalansaareen 
 Ilmajoki – Huissin paaritie, Rengon ruissaari 
 Evijärvi, Seinäjoki ym. – ruumissaaret 
 Evijärvi, Lappajärvi – kirkkovenepoukamat 
 Evijärvi – Ähtävänjoen tervareitti vanha vesireitti merelle 
 Evijärvi – Pitkästön saari (Viivi Båan muistolaatta) 
 Evijärvi – Pakokangas (iso mänty Tuomaalan kuvaamana) 
 Vanhat kirkkomaat kuten Lapuan ensimmäisen kirkon paikka 
 Peräseinäjoki – Säärikallion hautausmaa ja muistomerkki 
 Peräseinäjoki – Räntäjärvi (väliaikaishauta) 
 Peräseinäjoki – Risumäki (vanha lankkutie) 
 Peräseinäjoki – Pajukosken tilapäishauta 
 Lappajärvi, Evijärvi – Pittipojan vaivaisukot 
 Pietarsaari – Järviseudun talollisten omat kirkkotuvat 
 Teuva - 1000 vuodelta hautalöytö, ruumishauta, ristisymboliikkaa (EP 29) 
 Haapaluoma – Flinttakylän lepopenkki 
 Jalasjärvi – Pirunpesä 
 Jalasjärvi – Paimenpojan mänty ja tarina 
 Jalasjärvi – hautalehto  
 Laihia – Allisen muinaishaudat ja kirkkotie 
 Ähtäri, matkailualue – luontopolku ja hiljentymiskappeli (v.1772) 



  
 
 Ruumissaaret, kirkkovenepoukamat, karsikkometsät 
 Vanhat kirkkomaat 
 Yksityiset kotikappelit  
 Riihikirkot ja luontokirkot (Kauhajoen Majaniemi, laskettelukeskuksen luontokirkko, 

Seinäjoen Jouppilanvuoren hiljentymispaikka 
 Lapuan lastenkirkko 
 Virren tekijöiden kohteet (Teuvalla Simo Korpisen muistomerkki, Kuortaneella Heikki 

Klemetin museo, Vaasassa Mirjami lähteenkorvan kotikirkko jne) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


