
LIIVERI, YHYRES JA AISAPARI REITIT 
LIITE 6 
 
Pohjoismainen ja maakunnallinen hanke.  
Liiverin alueelta mukana on Ilmajoen kirkkomuseo   
Yhyres alueelta mukana ovat Isokyrö, Laihia 
Aisaparin alueelta mukana on vanha kirkkoyhteys Pedersöreen 
 
 

 

 

 

 

Norjassa ja Ruotsissa Pyhään Olaviin liittyvä mystiikka on synnyttänyt useita pyhiinvaellusreittejä. 
Norjassa reittejä on ollut jo viime vuosisadalla ja Ruotsissa 2010 luvulla. Kaikkien reittien 
päämäärä on Nidaros, Trondheimin tuomiokirkko, jossa Pyhän Olavin hauta sijaitsee. 
Suomessa on vihitty käyttöön Pyhän Olavin meritie (2019) ja valmisteilla on myös mannerreitit 
Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Kirkkotiet hankkeessa Pyhä Olavi kohteita on kartoitettu 
Lapuan hiippakunnan taloudellisen tuen turvin. 
 
Kehittämisyhdistys Yhyres alueella Isonkyrön vanhassa kirkossa on Pyhän Olavin veistos ja 
Laihian kirkossa tiedetään olevan Olaviin liittyvä traditio. Kehittämisyhdistys Liiveri alueella Pyhä 
Olavi veistos on Ilmajoen kirkkomuseossa. 
Muut Olavi kohteet ovat Pohjanmaan maakunnan puolella Närpiössä, Vöyrillä, Jepualla, 
Pedersöressä, Korsnäsissä, Lapväärtissä ja Mustasaaressa. Korsnäsin Olavi-patsas on 
sijoitettuna Pohjanmaan museossa Vaasassa. 
 
 



Pohjanmaan Pyhä Olavi kohteiden liittäminen Pohjoismaisiin Olavi reitteihin on perusteltua. 
 
 
 

      
 
 
Unescon Maailmanperintö.  
 
Jo 1555 Carta Marinassa kuvataan Vaasan rannikon ja Uumajan rannikon meri- ja jäätieyhteys.  
Jäätie ja vesitie olivat luonnollinen ja nopein yhteys alueiden välillä. Alue liittyy 1700 luvun 
Armfeldtin karoliiniarmeijan historiaan ja myöhemmin suomalaisten jääkäreitten kotiinpaluuseen.  
Vuodesta 2006 Merenkurkun saaristo liitettiin Suomen ainoana luontokohteena Unescon 
maailmanperintöluetteloon. Yhdessä Ruotsin Korkea Rannikon (Höga Kusten) kanssa ne 
muodostavat rajat ylittävän geologisen maailmanperintökohteen.  
 
Pohjoismainen postisoutuperinne. 
 
Maiden välillä on vuosien ajan ylläpidetty hienoa postisoutuperinnettä ja postiveneitä. Postisoutu, 
joka järjestetään kesäisin niiden Björkön ja Holmön asukkaiden muistoksi, jotka vuosisatojen ajan 
kuljettivat matkustajia ja postia Merenkurkun yli. Postisoutu järjestetään vuosittain ensimmäisenä 
juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna kelin niin salliessa. Vuorovuosin lähtö on Ruotsin puolelta. 
 
 

 
 



Isonkyrön markkinat, kesän suurtapahtuma Pohjan Kyrön kirkolla. 

 

    
 

Pohjanmaan mahtipitäjä Isokyrö levittäytyy Kyrönjoen rannoilla. Tästä suurpitäjästä on 
muodostettu Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 27 nykyistä kaupunkia ja kuntaa. Pohjan Kyrön 
kirkkoon on matkattu kautta Pohjanmaan jo 1300 luvulta asti. Nykyinen harmaakivikirkko on 
valmistunut 1500 luvulla, mutta perimätiedon mukaan samalla paikalla on ollut munkkien 
rakentama pienempi puukirkko. Sen rakentamisvuotena pidetään vuotta 1304, vaikka se voi olla 
1200 -luvun loppukin. Kirkossa oleva kiven kaiverrus kertoo vuosiluvun 1304. Munkeilla on siis 
ollut keskiaikainen luostari todennäköisesti nykyisen pappilan paikkeilla. Asia on kiistanalainen, 
mutta kiehtova. Totuus kuitenkin lienee, että kirkon rakensi Isonkyrön seurakuntayhteisö. 

Aivan omat tarinansa liittyy Nuijasodan aikaan ja Napuen taisteluun. Vanha kirkko on nähnyt 
ympärillään monenlaisia vaiheita. Sen seinustalla ovat nuijamiehet pitäneet järjestäytymis- 
kokoustaan, ja sen luona tapahtuneesta yhteenotosta alkoi nuijasota. Kirkon luona Kyrönjoessa 
oleva Kontsaan saari on nuijapäälliköiden mestauspaikka. Siellä surmansa sai mm. nuijasodan 
päällikkö Jaakko Ilkka.  Kirkkotarhassa on Napuen taistelussa 19.2.1714 kaatuneiden joukkohaudan 
muistokivi. Kyröläisiä talonpoikia kaatui 141. 

Vanhan kirkon alueella on vuosisatojen ajan pidetty markkinoita. Vuodesta 1994 lähtien markkinat 
löydettiin jälleen. ja tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa käsityöläismarkkinoiden keskuudessa. 
1700-luvun markkinat ovatkin kolmanneksi suurimmat vanhan ajan markkinat Suomessa.  
Markkinat järjestetään joka vuosi elokuun toisena viikonloppuna kulttuurihistoriallisella 
museoalueella, Isonkyrön vanhan kirkon kupeessa. Tapahtumaan osallistuu vuosittain tuhansia 
kävijöitä niin läheltä kuin kaukaa. Myyjiä saapuu vuosittain noin 130 eri puolilta Suomea ja osa 
muualta Euroopasta. Yhteistä myyjille on käsityön sekä vanhanajan perinteiden kunnioittaminen. 
Markkinoilla on tarjolla myös aiheeseen liittyviä oheistapahtumia kuten historialuentoja, historian 
elävöittäjiä, musiikkiesityksiä, teatteriesityksiä, ohjelmaa lapsille sekä käsityöläisten työnäytöksiä.  
Isonkyrön 1700-luvun markkinat on kulttuuritapahtuma, joka omalta osaltaan ylläpitää aitoa, 
vanhaa talonpoikaiskulttuuria. Lisäksi tapahtuma luo puitteet kävijöille aidon käsityöperinteen, 
kestävän kehityksen ja läsnäolon merkityksestä nykypäivän arjessa.  
Markkinoita on järjestetty yksittäisten henkilöiden talkoovoimalla sekä paikkakunnan yhdistysten, 
kuten paikallisen kotiseutuyhdistyksen jaoston avulla.  

 



 
Pohjanmaan Pyhä Olavi -kirkot ja kohteet on syytä huomioida. 
 
Kirkkotiet -kehittämishanke on aktiivisesti vaikuttanut Åbo Akademin johtamaan Olavi projektiin, 
jotta nämä Pohjanmaan lukuisat kohteemme saadaan mukaan seuraavaan mannerreittihankkeeseen.  
Myös Lapuan hiippakunnan piispa on tätä toivonut. Kesällä 2019 Trondheimin, Härnösandin ja 
Lapuan piispat ja kollegiot saivat hankevetäjän infopaketin Suomen Olavi-reiteistä ja Pohjanmaan 
Olavi-hankkeesta. Yhteisesti todettiin, että reiteistä tulee pelkästään kulttuurireittejä, jos 
hiippakunnat ja paikallisseurakunnat eivät tee niille sisältöjä. Näin niistä voi syntyä eläviä 
kirkkopolkuja ja pyhiinvaellusreittejä. 
 
Syksyllä 2019 Kirkolliskokous perusti Turkuun pyhiinvaelluskeskuksen ja siihen kolmeksi 
vuodeksi koordinaattorin toimen. Tehtäviin kuuluu koko Suomen alueella pyhiinvaellusten 
kehittäminen ja erityisesti Pyhän Olavin reittien kehittäminen. Kirkkotiehanke on omalta osaltaan 
vaikuttanut tämän päätöksen syntyyn. 
  
 

 Lähinnä Pohjanmaata on Sundsvallista alkava Pyhä Olavi reitti. 
 
 

  
 



Suomeen on suunnitteilla Pyhän Olavin mannerreitti. Pohjanmaan Olavi kohteet on syytä 
huomioida tätä reittiä tehdessä. Alueellemme on mahdollista luoda pohjalainen Olavi-reitti ja 
linkittää se Ruotsin Sundsvallista lähtevään pohjoismaiseen reittiin. Pohjanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan lisäksi on hyvä huomioida, että Jyväskylässä toimii katolinen Pyhän Olavin 
seurakunta. 
  
 

 
 
Pyhän Olavin meritie Turusta Gävleen avattiin kesällä 2019. Turun tuomiokirkon pihaan on 
pystytetty kivipaasi, joka ilmaisee, että pyhiinvaellusreitti alkaa tästä ja matkaa Trondheimin 
Nidarosiin on 1200 km. 
 
 
 
Pyhä Olavi veistoksia Pohjanmaan kirkoissa ja museoissa. 
 
 

 
 
 



Korsnäs     Lapväärtti 
 
 
 
Esitys:  
Tälle hankkeelle on syytä etsiä laajapohjainen rahoitus ja toimijapohja paikallisesti, alueellisesti ja 
kolmen pohjoismaan kesken. Tavoitteena on linkittää kaikki alueellamme olevat Olavi-kirkot ja -
kohteet Pohjoismaiseen Olavi -reitistöön.  
 
Paikallisia kumppaneita ovat: 
Alueemme Olavi-kohteet; Isokyrö, Närpiö, Vöyri, Jepua, Pedersöre, Mustasaari/Vaasa, Korsnäs, 
Lapväärtti, Laihian seurakunta, Ilmajoen kirkkomuseo ja Pohjanmaan maakuntamuseo (nyk. 
vastuumuseo)  
 
Alueellisia kumppaneita ovat: 
Maiden maakuntahallinnot Suomesta ja Ruotsista. Vaasan ja Uumajan kaupungit ja yliopistot. 
Åbo Akademin koordinoima Pyhä Olavi- hanke. Suomessa toimiva Olavleder i Finland rf. – Suomen 
Olavinreitit ry. 
 
Pohjoismaisia kumppaneita ovat: 
Höga Kustenin ja Merenkurkun maailmanperintötoimijat. Pohjoismainen Olavinreittien Association 
of St Olav´s Ways verkosto, sekä Ruotsista National Pilgrim Center. 
Luonnollisesti Turun uusi pyhiinvaelluskeskus ja sen koordinaattori on oleellinen kumppani. 
 
 
 
 
 
 
 


