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1. Toteuttajan nimi. 
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Seinäjoki 
 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Kirkkotiet -kehittämishanke 57831 
 

3. Yhteenveto hankkeesta. 
 
 Iso kuva ja taustasyyt. 

Kirkkotiet -kehittämishanke on vahvasti kiinni ajassa ja kansainvälisessä ilmiössä. Kuluttamisen 
rinnalle on noussut aineettomien asioiden arvot. Äänimaailman ja ärsytysten rinnalle on noussut 
tarve hiljaisuuteen. Kaupungistuminen on kasvussa, mutta samalla luontoarvot ja ilmastokysymyk-
set kiinnostavat entistä enemmän. Luonnossa liikkumisen voimaannuttavat merkitykset tunnetaan. 
Istuvan työn ja informaatioähkyn vastapainona nousevat liikunnan ja terveen elämän merkitys. 



Kiihtyvän ja alati muuttuvan elämänrytmin keskellä etsitään henkisiä ja pyhiä teemoja. Samalla kun 
kirkon ja uskonnon merkitys on kaventunut, on mystiikan, meditaation ja spiritualiteetin roolit kas-
vaneet. Erityistä on sekin, että maamme kansallispuistojen kävijämäärä on jatkuvassa kasvussa ja 
pyhiinvaelluksista on tullut kansainvälinen matkailuilmiö. Maamme kirkkotie- ja pyhiinvael-
lushankkeet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että syksyllä 2019 Kirkolliskokous perusti 
Turkuun pyhiinvaelluskeskuksen ja sille koordinaattorin, työalueena koko Suomi ja erityistehtävänä 
Pyhä Olavi reitit. Ainakin nämä kolme taustasyytä on siis huomioitava. 

1. Kansainvälinen, eurooppalainen, pohjoismainen ja kotimainen kiinnostus reitteihin. 

2. Hiljaisuus, luontosuhde, liikunta, henkisyys ja pyhän teemat kasvussa (aineettomat arvot). 

3. Pyhiinvaellukset, kasvava matkailuala. 

 

 Hankkeella monta toimijaa, ja yhteinen intressi. 

Kun Kirkkotiet -kehittämishanke käynnistyi, niin tavoitteeksi asetettiin tuottaa laaja, palveluiltaan 
monimuotoinen kirkkotiet konsepti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Hankkeen ohjausryhmäkin 
muodostui tältä pohjalta. Edustajia oli hiippakunnasta, matkailualalta, maakuntamuseoista, erä- ja 
luontopalveluista, kartta-alalta sekä elämysliikunnasta Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. 
Hankkeen kotipesäksi saatiin alueemme kattavin liikuntajärjestö, ei siis kirkollinen toimija.  
 
Monimuotoinen kirkkotiet konsepti voi syntyä vain, kun ns. iso kuva on tiedossa ja yksittäisiä 
reittejä suunnitellaan ja tehdään tiedostaen niiden kuuluvan laajempaan kokonaisuuteen. Tästä 
syystä ohjausryhmä päätti, että kaikkien reittien merkitsemisessä käytetään yhtenäistä 
simpukkamerkkiä. Simpukka on kansainvälinen pyhiinvaellusreittien merkki maastomerkeissä ja 
esitteissä. 
 
Tämä laajennettu näkökulma mahdollistui, kun Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kustansi 
Leader alueiden ulkopuolella tapahtuneen selvitystyön. Kolmen kehittämisyhdistysten alueella 
toimittiin ELY/Leader varoin. Loppuraportteja tehdään kaksi, Liiveri ja Yhyres saa omansa ja 
Aisapari omansa. Lisäosassa on kuvattu Leader alueiden ulkopuolella tapahtunut hanketyö. 
Kirkkotiet -kehittämishankkeen toimijoita olivat: 
 

1. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli 

2. ELY-keskus, Maaseuturahasto 

3. Kehittämisyhdistys Liiveri 

4. Kehittämisyhdistys Yhyres 

5. Kehittämisyhdistys Aisapari 

6. Paikallisen toimijat 

 
 
 
 
 
 
 
 



Yhteenveto. 
 

 
Hankkeen taustalla on Lapuan hiippakunnan tuokiokapitulissa tehty kirkkoteiden selvitystyö 
vuosina1996-2004. Sen tuloksena syntyi rovasti Leo Väyrysen kirjoittama kirja; Pohjan Kyrön 
Kirkkotiet. Hiippakunnallinen työryhmä teki laajaa taustatyötä, jossa kartoitettiin kirkkoteihin 
liittyvää paikallis- ja perinnetietoa. 
 
Taustalla voi nähdä myös pyhiinvaelluksiin liittyvä matkailualan kasvaminen. Lähes kaikkien 
uskontojen elämään liittyy pyhiinvaelluksia. Kristittyjen eurooppalaiset reitit suuntautuvat mm. 
Jerusalemiin, Roomaan ja Espanjan Santiagoon. Pohjoismaissa on rakennettu reittejä Norjan 
Trondheimiin (Nidaros) Stiklestadista ja Oslosta sekä Ruotsin puolelta Tukholmasta ja 
Sundsvallista. Suomessa on syntynyt useita reittejä mm. Sastamalan, Turun ja Tampereen alueilla. 
Uusimpana avattiin toukokuussa 2019 Pyhän Olavin meritie Turusta Ahvenanmaan kautta Gävleen. 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kirkkotiehanke on osa tätä pyhiinvaellusperinnettä.  
 
Kirkkotiet -kehittämishanke on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että Kirkolliskokous 
päätti syysistunnossaan 2019 toteuttaa pyhiinvaellustoiminnan koordinoimiseen ja kehittämiseen 
tähtäävän kolmivuotisen hankkeen vuosina 2020-2022. Pyhiinvaelluskoordinaattori ja 
pyhiinvaelluskeskus sijoitetaan Turun tuomiokapituliin. Kirkolliskokouksen päätöksessä mainitaan; 
Pyhiinvaellustoimintaa koordinoivan tuen tarve on kasvanut ja hankkeen kautta tuetaan 
pyhiinvaellustoimintaa kaikkialla Suomessa. Erityiskohteena mainitaan Pyhä Olavi reittien 
kehittäminen.  
 
Tärkeä taustahavainto on ihmisten kasvava kiinnostus yhdistää liikunta, luonto, hiljaisuus ja 
retkeily. On tunnettu ja tutkittu asia, että juuri nämä elementit antavat meille fyysistä, psyykkistä, 
henkistä ja hengellistä voimaa ja hyvinvointia. Perinteiset kirkkotiet ja pyhiinvaellusreitit ovat 
kautta aikain kertoneet tätä tarinaa. Kirkkotiet -kehittämishanke pyrkii tuottamaan Pohjanmaan 
kirkkoteistä liikunta- ja pyhiinvaellusreittejä. 
 
Kirkkotiet -kehittämishanke toimi kolmella eri Leader -kehittämisalueella, Liiveri, Yhyres ja 
Aisapari. Kohdekuntina olivat siis Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi, Isokyrö, Laihia, Vaasa/Vähäkyrö, 
Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua ja Kauhava.  
 
Kehittämishanke eteni ns. kolmella rintamalla. 1. Alusta lähtien mukana oli Lapuan hiippakunnan 
tuomiokapituli, joka rahoitti Leader alueiden ulkopuolella tapahtuneet kontaktit ja toimet, mm. Pyhä 
Olavi kohteiden selvitystyön. 2. Toinen rintama oli kahden Kehittämisyhdistyksen (Liiveri ja 
Yhyres) yhteinen hanke, joka päättyi 30.11.2019. 3. Kolmas rintama oli Kehittämisyhdistys 
Aisaparin hanke, joka päättyi 31.12.2019.  

Hankkeella oli yhteinen laajapohjainen ohjausryhmä, jossa kaikkia Kehittämisyhdistyksiä edusti 
Liiverin asiantuntija Telle Lemetyinen. 

Loppuraportteja tehdään kaksi, Liiverille ja Yhyrekselle oma, ja Aisaparille oma. Raporttien lisäksi 
julkaistaan laajempi yhteinen liiteosa, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin hankkeen tuotoksista 
sekä jatkosuunnitelmista. Lapuan hiippakunnalle saatetaan raportti ja tulokset tiedoksi jatkotoimia 
ajatellen. 
 
Hankkeen fyysinen toimipiste oli Seinäjoella Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n tiloissa.  
PLU:n aluepäällikkö Aino-Maija Sirén hoiti hankkeen yhteydet ELY-keskukseen. Talouspäällikkö 
Anneli Turja ja Terttu Kettumäki hoitivat hankkeen kirjanpidon. Koordinaattori Reijo Takamaa hoiti 
suunnittelun yhdessä ohjausryhmän kanssa ja toteutuksen paikallistoimijoiden kanssa.  
 



Hankkeen verkostoon kuului kuntia, seurakuntia, järjestöjä, perinne- ja kotiseutuyhdistyksiä, 
oppilaitoksia, yksityisiä alan toimijoita ja asiantuntijoita.  
Ohjausryhmässä oli edustettuna hiippakunta, maakuntamuseot, matkailuala, opastus, karttatieto, 
hallinto ja elämyspalvelu sekä Leader suunnittelu. 
 
Hankkeen käynnistyessä koordinaattori sai yhteydenottoja Leader alueiden ulkopuolelta ja teki 
omia havaintoja meneillään olevista samansuuntaisista hankkeista. Syntyi verkostoja mm. 
seuraaviin hankkeisiin; Vaasan Ladun Pilvilampi. Tampereen pyhiinvaelluskaupunki. Kirkon 
luontofullnes. Tiekirkko. Kirkkohallituksen Liikkuva seurakunta -hanke. Åbo Akademi Universityn 
johtama Pyhä Olavi -hanke. Pohjanmaan Pyhä Olavi kohteet: Isokyrö, Närpiö, Vöyri, Pedersöre, 
Jepua, Korsnäs, Lapväärtti ja Mustasaari. Viron rukouspenkkihanke. Tämä laajennettu yhteistyö 
mahdollistui Lapuan hiippakunnan tuen turvin ja verkostot linkittyivät näin Kirkkotiet -
hankkeeseen. Mainittu yhteistyö ei rasittanut hankkeen taloutta.  
 
Joulukuussa 2018 hanke esitti Leader Liiverille, että hanke saisi jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun 
asti ja alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteisiin lisättäisiin seuraava alatavoite: 
 

”Kehittämishankkeen aikana on selvinnyt, että hankkeen on syytä linkittyä laajemmin  
kuin alun perin ajateltiin. Vastaavanlaisia reittihankkeita on valmisteilla kotimaassa, 
pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa. Matkailunäkökulmasta tämä linkittyminen  
ja yhteistyö on tärkeää.” 
 

Tämä uusi alatavoite ohjasi hanketta entistäkin perusteellisempaan pohjatyöhön. Ohjausryhmässä 
asia ilmaistiin näin: Pohjalaisilla kirkkoteillä ja pyhiinvaellusreiteillä kulkija tunnistaa kuuluvansa 
samaan pyhiinvaeltajien joukkoon, kuin missä tahansa Euroopassa. Siksi kaikki reitit pyritään 
merkitsemään simpukka tunnuksin. Simpukka on eurooppalaisten reittien tunnus mm. Santiago de 
Compostellassa.  
 
Kirkkotiet -kehittämishanke herätti kiinnostusta myös mediassa. Maakuntalehdet Ilkka ja 
Pohjalainen uutisoivat hankkeen avauksen näyttävästi, Järviseudun Sanomat ja Pohjanmaan 
Historiaseuran Miilu lehti tekivät jutut kirkkoteistä. Hanke on ollut esillä myös Etelä-Pohjanmaan 
Maakuntaliiton Eurooppa-päivässä ja Vaikuttavuuden Mahtisato tapahtumassa. 
 
Hankkeen tuotoksena syntyi uusia, paikallisia reitti- ja kehittämisideoita, luettelo toteutuskelpoisista 
kirkkoteistä, luettelo Pohjanmaan pyhistä paikoista sekä valmistui Citynomadi mobiilireitti Lapuan 
keskustaan; Lapuan kulttuuri- ja kirkkotie (kävelyreitti). 
 
Liiverin ja Yhyres alueille valmistui Nomadi mobiilireitit Isoonkyröön, ja Seinäjoelle. Isoonkyröön 
valmistui Orisbergin kirkkotie (polkupyörä- ja kävelyreitti) ja Valtaalan kirkkotie (kävelyreitti). 
Seinäjoelle valmistui Lasten ja perheitten kirkkopolku (kävelyreitti).  
Nämä esitellään raportin liiteosassa.  
 
Tuotoksena syntyi myös useita kävelysovelluksia erilaisille retkiryhmille, kuten nuoret 
kesäleiriläiset, aikuiset partiolaiset, avioparit, retriitin osallistujat, kuulovammaiset jne. Sovellusten 
ideana on antaa kirkkotien kulkijalle henkistä ja hengellistä pohdittavaa, jolloin kävelylle tai 
vaellukselle syntyy uusia merkityksiä. Sovellus on nimeltään Pieni pyhiinvaellus.  
Monisteversiot ovat raportin liiteosassa. 
 
Loppuraportti ja sen liiteosa antaa pohjan ja suunnan kirkkotiereittien laajempaan toteuttamiseen 
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Raportti sisältää Aisaparin alueen reitit, sekä esitykset niihin 
liittyvistä jatkotoimista. Liiteosassa näitä reittejä kuvataan yksityiskohtaisemmin.  
 



Liiteosa avaa hankkeen aikana syntyneitä muita reittisuunnitelmia. Näitä ovat Liiveri ja Yhyres 
alueella syntyneet reitit ja muut hankkeen aikana esiin tulleet kirkkopolut. Liiteosaan on kirjattu 
myös kaikki oleellinen hankemateriaali ja kontaktit.   
 
 
 
 
 
 
 

4. Raportti. 
 
 
Hankkeen tavoitteet ja toteutuminen. 
 
Hankkeessa tuotetaan laaja, palveluiltaan monimuotoinen kirkkotiet konsepti 
Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. 
 
Toteutuminen. 

Hankkeen kolme Leader aluetta kattoi vain osan maakuntien alueesta. Hankkeessa luotiin 
ensisijaisesti paikallisia reittejä ja sovellusmalleja, mutta huomioitiin myös maakuntia 
yhdistäviä kirkkotiereittejä sekä liittyminen Pohjoismaisiin pyhiinvaellusreitteihin.  
 
Tätä laajempaa kokonaisuuta varten on laadittava pidempikestoinen hankesuunnitelma, 
jossa huomioidaan mm. Kyrönkankaan kirkkotiet Kauhajoen suunnassa, Pohjan Kyrön – 
Tohnin kirkkotie Alavuden ja Kuortaneen suunnassa, Pyhän Olavin kohteiden liittäminen 
pohjoismaiseen kulttuurireitistöön, sekä eräät erityiskohteet kuten Antti Hakolan puukirkot 
Pohjanmaalla, Alvar Aallon kirkko- ja kulttuurikohteet sekä Merenkurkun ja Höga Kustenin 
Maailmanperintöalueet Vaasassa ja Uumajassa.  

 
Tavoite. 
Kartoitetaan alueemme historialliset kirkkotiet, joita voidaan matkailullisesti hyödyntää. 
 
Toteutuminen. 
 

Aisaparin alueella tartuttiin niihin reittikohteisiin, joilla oli asiaan sitoutuneita toimijoita ja 
yhteistyöodotuksia. Ensimmäisenä toteutettiin Nomadi mobiilireitti Lapuan Kulttuuri- ja 
kirkkotie. Se on osa maakunnallista ”Pohjan Kyrön – Tohnin” historiallista kirkkotietä ja 
alueemme ensimmäinen CityNomadireitti. Lisäksi kartoitettiin Evijärven kirkkovenereittiä ja 
Kortesjärven kirkkoreittiä kohti Pedersöreä. Näille esitetään jatkotoimia tässä 
loppuraportissa. 
Matkailun kannalta on tärkeää, että kaikki Aisaparin ja Liiveri ja Yhyres alueiden reitit 
merkitään yhdenmukaisin simpukkatunnuksin. Näin kulkija tunnistaa liikkuvansa 
samanlaisella kirkkotie- ja pyhiinvaellusreitillä, kuin missä tahansa Euroopassa. 
 
Hankkeessa kartoitettiin myös eräitä paikallisia ja alueellisia reittejä, kuten Vöyrin 
kirkkotie, Allisen kirkkotie Laihialla, Paukanevan kirkkotie ja Ämmälän kirkkoreitti 
Nurmossa. 
   
 
 
 



Tavoite. 
Selvitetään, voisiko alueelle rakentua opastettuja pyhiinvaellusreittejä palveluineen. 
 
Toteutuminen.  
 
 1. 
 Lapuan Kulttuuri- ja kirkkotien mobiilireitti on esimerkki itseohjautuvasta 
 pyhiinvaellusreitistä, jonka sisältö on kulttuurinen ja hengellinen. Reitillä voi liikkua 
 yksin omalla ajallaan tai opastettuna. Reitin sisältö ladataan ilmaisena palveluna 
 puhelimeen ja on käytettävissä reitin seisakkeilla. Lapuan Kulttuuri- ja kirkkotie on osa 
 maakunnallista Pohjan Kyrön – Tohnin kirkkoreittiä.  
 2. 

Evijärven kirkkovenereitti pohjautuu historiallisiin vesireitteihin Evijärvi nimisellä 
vesistöllä. Reitin uudistaminen on kiehtovaa. Evijärven vesistöön on mahdollisuus luoda 
turvallinen ja ainutlaatuinen kirkkovenereitti palveluineen. Paikkakunnalla on yksi 
kirkkovene, joka on kilpailukäytössä.  
3. 
Kortesjärven Leipätie, Ilveskallio ja Saukkoreitti kohti Pietarsaarta (kohti vanhaa 
emäseurakuntaa) on olemassa ja hyvin merkitty. Reiteille voidaan tuottaa pyhiinvaellukseen 
liittyvää sisältöä. Myös Pedersören seurakunta on kiinnostunut panostamaan tähän reittiin. 
Pedersöressä lisäarvoa tuo myös vanhan kirkon Pyhä Olavi perinne. Pyhä Olavi 
pyhiinvaellusreitit ovat kovassa kasvussa Pohjoismaissa. 
4. 
Pohjanmaan Pyhät paikat. Aisaparin alue sisältää runsaasti luonto-, elämys- ja 
historiakohteita, joille on aikojen kuluessa syntynyt pyhä merkitys. Nämä on listattu 
yhteiseen luetteloon. Myös tälle esitetään jatkotoimenpiteitä ja omaa rahoitusta. 
5. 
Pohjanmaan Virsitie on maakunnallinen reitti. Sen varrella on ne pohjalaiset kohteet, joissa 
on syntynyt Virsikirjan ja muiden hengellisten laulukirjojen runoja ja säveliä. Aisaparin 
alueella Virsitien kohteita on erityisesti Lapualla. 
6. 
Pyhä Olavi kohteet. Erityisesti Pohjanmaan rannikkoalueella on Olaville pyhitettyjä 
kirkkoja tai Olavi traditiota kantavia kohteita. Aisaparin alueella ne liittyvät Pedersören 
historialliseen emäkirkkoyhteyteen ja sinne kulkeviin reitteihin.  
 
 

Tavoite. 
Muodostetaan tarinallisuuteen pohjautuvia reittikokonaisuuksia. 
 
Toteutuminen. 

Lapuan kulttuuri- ja kirkkotie sisältää useita tarinoita. Tohnintiehen liittyy historialliset 
 tarinat Töysän Tohnin ukosta, josta reitti on saanut kansanomaisen nimensäkin, sekä 
 Alavuden Riika Olkkosesta, joka kulki kirkkoon kiviä essussa kantaen. ”Tohnintielle” 
 kuuluvat myös lukuisat muut tarinat, kuten Simpsiön vuoren piispankivi ja peikkojen 
 manaaminen.  

Reitillä kerrotaan myös Patruunatehtaan tarina, Pajakappelin tarina, näyttelijä Esko 
Nikkarin tarina, Karjalan evakkojen tarina, Lastenkirkon tarina, sekä Lapuanjokeen liittyviä 
tarinoita. 
 
Pohjanmaan Virsitie niminen kirkkoreitti sisältää pohjalaisten virrentekijöiden ja säveltäjien 
tarinoita.  Aisaparin alueelta mukana ovat mm. Lapuan taisteluvirsi ja Wilhelmi 
Malmivaaran isänmaan virret. 



 
Lisäksi hankekoordinaattori kokosi 60 tarinaa omaksi tiedostoksi. Ne liittyvät paikallisiin 
reitteihin ja kirkkotiekohteisiin. Tarinat ovat todenmukaisia, lainattuja, sepitettyjä tai 
muokattuja. Ne nostavat kohteestaan esille yksityiskohtia ja erityispiirteitä, joilla voi olla 
merkitystä, kun reittejä tarinallistetaan. Tarinat luovat reiteille sisältöä. Luettelossa on 
tarinoita, joita voi hyödyntää myös muihin tuleviin reitteihin. 
Aisaparin kohdetarinoita ovat mm. Lappajärven Palvaniemi ja kraatterijärvi, Alajärven 
Pyhävuori, Kauhavan Kirkkopakka, Evijärven Eemil hurja ja Lapuan Raamatunkylä.  
 
 

Tavoite. 
Kartoitetaan historia-, perinne-, elämys- ja luontokohteet, sekä alueen Pyhät paikat.   
 
Toteutuminen. 

Hanke on kartoittanut osan näistä kohteista ja luetteloinut ne nimikkeellä – Pohjanmaan 
Pyhät paikat. Kohteita on noin 60 ja ne sijaitsevat koko Pohjanmaan alueella. 
Aisaparin Pyhiä kohteita ovat mm. Lappajärven Palvaniemi ja kraatterijärvi, Alajärven 
Pyhävuori, Kauhavan Kirkkopakka, Kortesjärven Pakokangas ja Evijärven Ruumissaari. 
Pohjanmaan Pyhät paikat on mahdollista julkaista omana opaskirjanaan. 
 

Tavoite. 
Kartoitetaan reitistön majoitus ja matkailupalvelut. 
 
Toteutuminen.  

Tämän tavoitteen osalta työ jäi pahasti kesken. Kartoitus on syytä toteuttaa paikallisissa 
jatkohankkeissa, kun tiedetään reittikohteet, joita lähdetään toteuttamaan. Valmistuneisiin 
reitteihin palvelut lisätään hankkeen jatkuessa.  
  

Tavoite 
Tehdään konkreettiset jatkosuunnitelmat konseptin tuotteistamiselle. 
 
Toteutuminen. 

Hankkeen loppuraportissa on ehdotus jatkosuunnitelmista Leader Aisaparin alueella. 
Ne toimivat esimerkkeinä ja malleina, kun luodaan maakuntiamme kattavaa kirkkotie 
konseptia. Tälle kokonaisuudelle on syytä varata vähintäänkin 2-4 vuoden aikajakso.  
 
Esimerkki. 
Pohjan Kyrön – Tohnin kirkkotie on pitkä maakunnallinen kulku-ura Töysä – Alavus – 
Kuortane – Lapua – Ylistaro – Isokyrö. Tästä kirkkotiestä on valmiina Lapualla Kulttuuri- 
ja kirkkotie ja Simpsiön Piispanpolku Aisaparin alueella, sekä 
Isossakyrössä Valtaalan kirkkotie ja Orisbergin kirkkotie Liiverin/Yhyres alueella. Tähän 
reittiin on syytä liittää ainakin Kuortaneen – Ruonan kirkkotie ja Ylistarossa Komian kirkon 
kirkkotie. Näin voidaan vaiheittain rakentaa maakunnallinen Pohjan Kyrön - Tohnin 
kirkkotie. 
 
Kirkkotiet -hanke vaikutti omalta osaltaan siihen, että Kirkolliskokous perusti syksyllä 2019 
pyhiinvaelluksiin liittyvän hankkeen ja keskuksen Turkuun vuosiksi 2020-2022. Hankkeen 
koordinaattorin työalueena on koko Suomi. 

 
 
 
 



 
Hankkeen tavoitteissa on vanhaa ja uutta.  
Edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta hankekoordinaattori tiivisti hankesisällön näin: 
 
Hanke perehtyy vanhaan kirkkotie- ja pyhiinvaellusperinteeseen. 
- Pohjan Kyrön kirkolle kulkevat vanhat perinteiset reitit. 
- Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan emäkirkoille kulkevat reitit. 
- Alueemme Pyhät paikat ja kohteet. 
 
Hanke kehittää uusia moderneja ja paikallisia muotoja. 
- Helposti löydettävät ja kuljettavat reitit. 
- Koulujen opetussuunnitelmiin sopivat toimintamallit. 
- Liikunta-, retkeily- ja matkailusovellukset. 
- Mobiili- ja nettiversiot. 
 
Hanke liittyy kansainväliseen ja ekumeeniseen perinteeseen. 
- Linkittyminen muihin suomalaisiin pyhiinvaellusreitteihin. 
- Linkittyminen kirkkojen yhteisiin eurooppalaisiin kirkkotiehankkeisiin. 
- Linkittyminen poikkipohjolan kulkevaan Pyhän Olavin kirkkotiehen. 
 
Toteutus. 
 
Toimenpiteet Kehittämisyhdistys Aisaparin alueella. 
 
Hankeavauksena oli näkyvä lehtijuttu molemmissa maakuntalehdissä (Ilkka ja Pohjalainen). 
Verkostokirje lähetettiin kuntiin, seurakuntiin, kotiseutuyhdistyksille ja yksityisille. 
Paikallisissa verkostotapaamisissa etsittiin reittejä ja kumppaneita. 
Koordinaattorin omat seurakuntaverkostot olivat käytössä. 
Linkittyminen Outdoor Etelä-Pohjanmaan kanssa. 
Retkeilyt ja koekävelyt mahdollisissa kirkkotiekohteissa. 
Tapaamiset Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa (nyk. vastuumuseo)  
Kirkkotiekävely- ja pyhiinvaellussovellusten toteuttaminen eri ikäryhmille; varhaisnuorten leirillä, 
aikuispartiolaisten retkellä, avioparitapahtumassa, retriitissä, vammaistapaamisessa jne. 
Linkittyminen ja yhteistyö vastaavien hankkeiden kanssa maakunnassa ja kautta maan; Tampereen 
pyhiinvaellusreitit, Sastamalan pyhiinvaellusreitti, Kylähanke, Kyrkösjärven elämysmelonta jne. 
Hankkeen esilläpito mm. Eurooppa-päivässä, mediassa ja kirkon rakenteissa. 
Kirjallisuuteen, karttoihin, artikkeleihin ja kuntien kotisivuihin tutustuminen. 
Yhteydenpito ja henkilökohtainen kohtaaminen mm. kirkkoherrojen kanssa. 
Yhteydet Lapuan piispaan ja tuomiokapituliin. 
Citynomadi mobiilireittien valmistaminen Lapuan kansalaisopiston Mediapajan kanssa Lapualla. 
Lapuan kulttuuri- ja kirkkotiereitin tekstien käännöstyö englanniksi. 
Kortesjärven kirkkotiereitin valmistelu ja retkeily. 
Evijärven kirkkotie- ja kirkkovenereitin valmistelu. 
Pohjanmaan pyhät paikat; kartoittaminen ja paikallakäyntejä. 
Kirkkotiereittien merkitseminen – yhtenäisen tunnuksen suunnittelu. 
 
Henkilötapaamisia. 
 
Viljelijä Pentti Ulvinen (Lapua), emerituspiispa Jorma Laulaja, piispa Simo Peura, Lapuan 
kaupunginjohtaja Satu Kankare, pastori Tarja Takala-Luostarinen (Kauhavan seurakunta, 
Kortesjärven kappeli), Mauri Jokela (Kortesjärvi-Seura), Heikki Valijoki ja Kauno Koivukangas 
(Evijärvi-Seura), Mauno Puotinen (Evijärven seurakunta), Päivi Lappinen (Evijärven kunta), 



kirkkoherra Aki Paavola, tuomiorovasti Matti Salomäki, opas Marja Paukkunen, toimittaja Anssi 
Orrenmaa, puumies Arvo Sivonen, Lakeuden Elämysliikunnan pj. Hannu Salo, Etelä-Pohjanmaan 
museon asiantuntija Risto Känsälä, johtava sairaalapastori Artturi Kivineva, jne. 
 
Toimenpiteet muiden toimijoiden kanssa. Nämä vaikuttavat hankkeen kokonaisuuteen ja 
myös Aisaparin alueen hankkeisiin.  
 
Neuvottelu Metsähallituksen Vaasan toimipisteessä. Teemana Luontopalvelujen reittikohteissa 
tapahtuva sisällön tuottaminen. 
Henkilötapaamiset Pohjanmaan maakuntamuseossa (nyk. vastuumuseo).  
Vaasan Ladun Pilvilampihankkeeseen tutustuminen, retkeilytapahtuma ja yhteistyö. 
Rovasti Leo Väyrysen arkiston taltiointi ja videohaastattelut Joensuussa. 
Osallistuminen Pyhän Olavin mannerreitin suunnitteluun Yläneellä. 
Osallistuminen Pyhän Olavin meritien seminaariin ja vaellukseen Turussa. 
Pyhän Olavin kirkkojen ja kohteiden kartoittaminen alueellamme. 
Linkittyminen Åbo Akademin Pyhä Olavi -hankkeeseen. 
Yhteydet Mittnorden piispoihin Trondheimissa, Härnösandissa ja Lapualla. 
Yhteydet Porvoon piispaan. 
Tutustuminen Vaasassa Merenkurkun maailmanperintöalueen reitteihin. 
Neuvottelu Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin sairaalapappien kanssa Seinäjoella. 
 
 

     
 
 
 
 
Aikataulu. 
 
Hankkeen toteutumisajaksi määriteltiin XXXXXXXX1.3.2018 – 28.02.2019. Jatkoaika myönnettiin 
vuoden 2019 loppuun asti. 
 
Resurssit. 
 
Hanke sai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Leader 
Aisaparin kautta xxxxxxx euroa hankerahaa.  
Hankevetäjänä ja koordinaattorina oli opetusneuvos Reijo Takamaa, jolla oli taustana työhistoria 
Lapuan hiippakunnassa ja toiminta hiippakunnan kirkkotieryhmässä. Teema oli valmiiksi tuttu. 
 
 
 
 



Ohjausryhmän jäsenet: 
 
Puheenjohtajana rovasti, hiippakuntadekaani Kai Jantunen (Lapuan hiippakunta) 
Aino-Maija Sirén (Aluejohtaja, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry) 
Kaj Höglund (Pohjanmaan vastuumuseo) 
Johanna Liinamaa (Etelä-Pohjanmaan matkailu) 
Johanna Talso 
Antti Kamppila (Vaasan seudun oppaat, luontoyrittäjä) 
Hannu Salo (Lakeuden Elämysliikunta ry) 
Teuvo Pajuluoma (Kartat) 
Telle Lemetyinen (Leader asiantuntija) 
Risto Känsälä (Etelä-Pohjanmaan museo)  
 
Lisäksi hankkeella oli merkittävä resurssirypäs, kumppanuus- ja yhteistyöverkosto. 
 
 
Toteutuksen organisaatio. 
 
Hankkeen toteuttajina toimivat: 
Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli 
ELY/Maaseuturahasto 
Kehittämisyhdistys Liiveri 
Kehittämisyhdistys Yhyres 
Kehittämisyhdistys Aisapari 
 
 
Kustannukset ja rahoitus. 
 
Manner-Suomen maaseutuohjelman tuki hankkeelle yhteensä xxxxx euroa. 
Paikallisen talkootyön osuus 15 euroa / tunti. Yhteensä noin XXXXX tuntia. 
Tämän lisäksi hankealueen ulkopuolella tapahtuneiden yhteyksien hoitamiseen oli käytettävissä 
Lapuan hiippakunnan taloustukea noin 2000,00 euroa. 
Kustannusten seuranta hoidettiin PLU:ssa. Aino-Maija Sirén hoiti yhteydet ELY -keskukseen ja 
Leader kehittämisyhdistyksiin.  
 
 
Raportointi ja seuranta. 
 
Työajan seuranta: Aino-Maija Sirén, PLU. 
Talouden seuranta: Anneli Turja ja Terttu Kettumäki PLU. 
Toiminnan seuranta: Ohjausryhmän kanssa, 6 kokousta 2018 ja 3 kokousta 2019. 
Hankevetäjä raportoi kaikki tapahtumat ohjausryhmälle, joka hyväksyi toimet.  
Ohjausryhmä antoi hyvää palautetta ja tukea hankevetäjän työlle. 
Hankkeen kaikki materiaali on arkistoituna PLU:n toimistossa, vetäjän työhuoneessa, työkoneella, 
paperilla ja muistikuilla. Hankkeen päättyessä arkistointitilana on PLU:n kellariarkisto.  
 
 
 
 
 
 



Toteutusoletukset ja riskit. 
 
Hanke alkoi kehittämisyhdistys Liiverin ja Yhyres osalta 1.11.2017. Helmikuussa 2019 hanke sai 
jatkoajan vuoden loppuun asti. Myöhemmin hankkeeseen liittyi kehittämisyhdistys Aisapari. Sen 
toteuttamisaika päättyy 31.12.2019. 
Jo hankkeen alkumetreillä todettiin, että osa asetetuista tavoitteista on mahdoton toteutua ennen 
kuin laajempi pohjatyö on tehty. Pääsuunnaksi katsottiin, että hyvän pohjatyön jälkeen pystytään 
esittämään ja ehdottamaan ne kohteet, joita kannattaa lähteä kehittämään.  
Hankkeeseen kohdistui myös odotuksia Leader -alueitten ulkopuolelta. Nämä pyrittiin 
huomioimaan hiippakunnan tuen turvin. Esimerkiksi Åbo Akademin johtamaan Pyhän Olavin 
mannerreittihankkeeseen saatiin tällä tavoin linkittymään Pyhän Olavin kohteet Pohjanmaalla ja 
Etelä-Pohjanmaalla. 
 
Oleellinen asia paikallisten reittien kannalta on saada niille innostuneita tekijöitä. Visio voi olla, 
mutta toteuttaja saattaa olla hukassa. Toteuttajat ovat useimmissa kohteissa jo kunnioitettavaan 
ikään päässeitä kunnallisia vaikuttajia. Raportissa ehdotetaan jatkorahoitusta juuri niille reiteille, 
joille tekijä tai tekijätiimi löytyy. 
 
Hankkeen riskitekijänä oli myös yhden hanketyöntekijän malli. Sama työntekijä tutki kohteita, 
hankki tietoja eri lähteistä, tapasi paikallisia asiantuntijoita, kirjoitti muistiot, hoiti mediayhteydet, 
ja käynnisti reittihankkeita kolmen eri kehittämisyhdistyksen alueella. Määritelty työaika 2,5 pv/vk 
ylittyi helposti ja elämäntilanteen muutokset haittasivat etenemistä. Onneksi hankkeessa toteutui 
ajattelu, että kaikki hallintoon ja talouteen liittyvä hoidettiin työnantajan eli PLU:n taholta. 
Työntekijä sai keskittyä perustyöhön. Silti ”kirjuria” olisi tarvittu. 
 
 
Yhteistyökumppanit. 
 
Viljelijä Pentti Ulvinen (Lapua), emerituspiispa Jorma Laulaja, piispa Simo Peura, Lapuan 
kaupunginjohtaja Satu Kankare, pastori Tarja Takala-Luostarinen (Kauhavan seurakunta, 
Kortesjärven kappeli), Mauri Jokela (Kortesjärvi-Seura), Heikki Valijoki ja Kauno Koivukangas 
(Evijärvi-Seura), Mauno Puotinen (Evijärven seurakunta), Päivi Lappinen (Evijärven kunta), 
kirkkoherra Aki Paavola, tuomiorovasti Matti Salomäki. Lapuan kansalaisopisto ja Mediapaja, 
Anna-Kaarina Perko. Citynomadi mobiilipalvelu. 
 
Lisäksi kokonaishankkeella oli merkittävä resurssirypäs ja verkosto Leader Liiverin ja Yhyres 
toiminta-alueilla, molemmissa maakunnissa ja pohjoismaissa. Näihin kuuluivat; Lapuan 
hiippakunnan tuomiokapituli. Leader -alueiden seurakunnat, kunnat ja yksityiset henkilöt. 
Kyrönjoen Koskihäjyt ja Anssi Orrenmaa. Kotiseutuneuvos Antti Kanto. Kotiseutuneuvos Väinö 
Pollari. Etelä-Pohjanmaan museo ja Risto Känsälä. Lakeuden elämysliikunta ja Hannu Salo. 
Outdoor Etelä-Pohjanmaa. Isonkyrön seurakunta - Eero Holma ja Satu Linko. Orisbergin 
toimintakeskus ja Terhi Gröhn. Pohjan Kyrön Kirkkotiet kirjan kirjoittaja rovasti Leo Väyrynen. 
Isonkyrön ja Ylistaron melonta ja Teemu Kujala. Ilmajoen kulttuuripyöräilyreitti ja Ilmajoen 
seurakunnan Antti Viita. Seinäjoen seurakunta, kirkkoherra Jukka Salo ja nuorisotyönjohtaja Pete 
Ketola. EP:n sairaalan johtava sairaalapappi Artturi Kivineva. Sastamalan pyhiinvaellusreitit ja Upi 
Vuorenoja, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Sami Tantarimäki. Pohjanmaan museo ja Kaj 
Höglund. Metsähallitus Vaasa ja Henrik Jansson. Pyhiinvaellustampere.fi ja Jussi Holopainen. 
Ekoteologi Pauliina Kainulainen. Pyhän Olavin reitit Suomessa; piispa Björn Wikström, piispa 
Kaarlo Kalliala, Björn Nalle Öhman ja Nina Söderlund. Suomen Tiekirkot ja Pirjo Putkonen. 
Mittnorden piispat Eva Nordung Byström (Ruotsi), Herborg Finnset (Norja) ja Simo Peura (Suomi). 
 
 



Tulokset ja vaikutukset. 
 
Esitys toteutettavista reiteistä Leader Aisaparin (ja Liiveri/Yhyres) alueiden osalta.  
Luettelo reiteistä, joita hanke selvitti ja joita kannattaa tulevaisuudessa kehittää kirkkoteiksi. 
Luettelo Pohjanmaan pyhistä paikoista hankealueen osalta. 
Esitys Pohjanmaan Pyhän Olavin kirkkojen liittämisestä Pohjoismaiseen Olavi -verkostoon. 
Valmiit Citynomadi mobiilireitit; Aisaparin alueella Lapuan Kulttuuri- ja kirkkotie. 
(Lisäksi Orisbergin ja Valtaalan Nomadireitit Isossakyrössä, sekä Lasten ja perheitten Nomadi 
kirkkopolku Seinäjoella.)  
Monisteet toteutuneista käyttäjäsovelluksista, ”Pieni pyhiinvaellus reitit”. 
Ehdotus reittien merkitsemisestä simpukkatunnuksin. 
Kirjallisuutta, karttoja, artikkeleita, arkistoja koottuna PLU:n toimistossa. 
Rovasti Leo Väyrysen arkisto ja videohaastattelut PLU:n toimistossa. 
Verkostot ja yhteistyön tahot luetteloituna. 
Hankevetäjän ideoita ja visioita tulevaisuuteen. 
 
Citynomadin mobiilireitit. 
 
Valmiit, esimerkin omaiset mobiilireitit tehtiin Citynomadi reittisovelluksina. Nomadireitin voi 
ladata ilmaisena puhelimeen tai i padiin. Sen jälkeen kaikki puhelimen lähialueella olevat reitit ovat 
nähtävänä ja kuljettavana. Hanke sai edullisen tarjouksen Citynomadilta. Se sisälsi 10 eri reitin 
julkaisemisen mobiilisovelluksena. Reiteistä 6 kpl sovittiin Kirkkotiet- hankkeelle ja 4 kpl Lapuan 
kaupungille.  
 
Kirkkotiehanke on julkaissut hankkeen päättyessä kolme reittiä. Aisaparin alueella Lapuan 
Kulttuuri- ja kirkkotie, josta on julkaistu myös englanninkielinen käännös. 
Lisäksi julkaistiin Liiverin ja Yhyres alueilla Orisbergin ja Valtaalan kirkkotiet Isossakyrössä sekä 
Lasten ja perheitten kirkkopolku Seinäjoella.  
 
Hankkeella on käytettävissä vielä kolme uutta mobiilireittiä. Yksi reitti on ajateltu teemalla –  
Antti Hakolan puu/hirsikirkot Pohjanmaalla. Lakeuden Elämysliikunta Seinäjoelta on toivonut 
saavansa ainakin kaksi reittiä käyttöönsä.  
Kirkkotiet-hankkeen päätyttyä näiden reittien ylläpitokulut siirtyvät paikalliselle tasolle.  
 
Liitteenä Citynomadin kanssa tehty yhteistyösopimus ja flyerit. 
 
 

5. Esitys jatkotoimenpiteiksi Leader Aisaparin kehittämisalueella. 
 

Hankkeen toteutusaikana on tutustuttu eri reittivaihtoehtoihin Aisaparin alueilla. Joukossa on 
vanhoja perinnekirkkopolkuja, vesireittejä, taajamareittejä, uusia mobiilireittejä, pyhiksi koettuja 
kohteita, Pohjoismaiseen Pyhä Olavi-perinteeseen liittyviä kohteita, ja eräitä uusia 
kirkkotiesovelluksia. Kaikista näistä on tarkempi erittely raportin liiteosassa. Jatkotoimenpiteiksi 
esitetään reittejä, joille löytyy paikallisia ja aloitteellisia kumppaneita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aisaparin kehittämisalueille esitetään  
seuraavia reittejä toteutettaviksi jatkohankkeina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evijärven kirkkovenereitti 
Liiteosassa (1) reitin yksityiskohtaisempi selvitys. 
 
 

 
 

       
 
 
Suunnitelmana on toteuttaa Evijärven kirkkovenereitti ja liittää siihen paikkakunnan tunnetut 
kirkkotiet kuten Särkikylän kirkkotie. Evijärvi sopii hyvin tällaiseen matkailukäyttöön, sillä se on 
tarpeeksi matala, suojainen ja hyvin merkitty. Kirkkovenereitin alku tai päätös on Uittomieskämpän 
hiljentymispaikalla Jokisaaressa. Reitin toinen päätepiste on Evijärven kirkko. 
 
 
Esitys. 
Toteutetaan Evijärven kirkkovenereitti ja liitetään siihen paikkakunnan tunnetut kirkkotiet kuten 
Särkikylän kirkkotie. Merkitään vesireitti, tehdään selkeä ”merikortti” ja parannetaan 
Ruumissaaren rantautumispaikkaa. Hankitaan Evijärvelle kirkkovene ja talas, jonka ideaali 
sijoituspaikka on uittomieskämpän ranta. Etsitään paikallinen yrittäjä ja opas, jotka voivat ohjata 
ja opastaa kirkkoveneen käyttäjiä.   
 



Yhteistyökumppaneita ovat Evijärven kunta (Päivi Lappinen), Evijärven seurakunta (Aki Paavola ja 
Mauno Puotinen), Evijärvi – seura (Heikki Valijoki), Kotiseutuyhdistys (Kauko Koivukangas), sekä 
Uittomieskämppä ja paikalliset yrittäjät. Yhteyshenkilö on Heikki Valijoki.  
 
 
 
Kortesjärvi: Leipätie-Ilveskivi-Saukkoreitti 
Liiteosassa (2) reitin yksityiskohtaisempi selvitys. 
 
 

 
 
 
 

     
 
    
 
 
Esitys. 
Haetaan Leader rahoitus, jolla olemassa oleva ja huollettu reitti merkitään simpukkatunnuksin. 
Reitin varteen sovitetaan mietiskelyseisakkeita.  
 
Yhteistyötahoina toimivat Kauhavan kaupunki, Kortesjärven kappeliseurakunta (Tarja Takala-
Luostarinen) ja Kortesjärvi-Seura. Yhdyshenkilönä toimii Mauri Jokela. 
 
 



 
 
 
 
Lapuan Kulttuuri- ja kirkkotie 
Liiteosassa (3) reitin yksityiskohtaisempi selvitys. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
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.  
Lapuan keskustaan valmistui Citynomadi mobiilisovelluksena Kulttuuri- ja kirkkotie. Osin se 
seurailee tunnettua Pohjan Kyrön – Tohnin kirkkoreittiä. Reitti toteutettiin yhdessä Lapuan 
kaupungin kanssa. Tämä mobiilireitti voidaan liittää osana laajempaan Pohjan Kyrö – Tohnin 
reitistöön. Se alkaa Alavuden Töysästä, kulkee Kuortaneen ja Lapuan kautta Ylistaroon ja 
Isoonkyröön. 
 
Esitys. 
Haetaan Leader rahoitusta Pohjan Kyrön – Tohnin maakunnalliselle kirkkotielle, jonka osana La-
puan Kulttuuri- ja kirkkotie on. Lapualla keskitytään erityisesti Simpsiön, Karhunmäen ja Malka-
kosken reitistön kehittämiseen. Nykyinen kirkkotien polku on rehevöitynyt.  
 



Yhteistyökumppaneina ovat Lapuan kaupunki (Kulttuuritoimi). Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 
(Matti Salomäki), Simpsiön matkailuala, Vanha Karhunmäki, Kitinojan kyläyhdistys ja Malkakoski. 
 
 
 
 
Pohjanmaan virsireitti (Virsitie) 
Maakuntia yhdistävä reitti 
Aisaparin alueelta mukana on Lapua 
Liitteessä (4) yksityiskohtaisempi selvitys. 
 
 

 
 
 

   
 
Virranniemen pappila  Kiviristin muistomerkki 
 
 
Esitys: 
Haetaan rahoitus ja toimija Virsitielle, joka tutustuttaa matkailijan pohjalaisten virren tekijöiden 
maisemiin. Kohteita ovat mm. Vaasan kirkko (Mirjami Lähteenkorva), Teuvan Horonkylä (Simo 
Korpela), Isonkyrön ja Haapaniemen pappilat (Lars Stenbäck), Seinäjoen keskusta (Jukka-Pekka 
Jyrä), Nurmon kirkko (Jouko Ikola) ja Kuortaneen Klemettimuseo (Heikki Klemetti). Aisaparin 
alueelta kohteina ovat Virranniemen pappila Lapualla (Wilhelmi Malmivaara) ja Kiviristin kenttä 
(Lapuan taisteluvirsi). Tehdään maakuntien yhteinen toteutus useiden Leader alueiden yhteistyönä.   
 
Yhteistyökumppaneina voivat olla Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, seurakuntien kirkkokuorot 
ja kuoroyhdistykset, sekä kohdeseurakunnat Isokyrö, Teuva, Vaasa, Lapua, Seinäjoki, Kuortane, 
Ilmajoki, Ylistaro, Alavus, Ylihärmä, Kauhava. 
 
 
 



 
 
 
 
Pohjanmaan Pyhät paikat. 
Maakunnallinen luettelo. 
Aisaparin alueelta mukana ovat mm. Lapuan Raamatunkylä, Alajärven Pyhävuori, Kauhavan Kirkkopakka,  
Lappajärven Palvaniemi ja Evijärven Ruumissaari. 
Liitteessä (5) yksityiskohtaisempi selvitys. 
 
 
 

 
 
 

       
 
Alajärven Pyhävuori   Kauhavan Kirkkopakka            Lappajärven Palvaniemi 
 
 
Esitys:  
Haetaan rahoitus ja toimija, jotta kaikki alueemme pyhät paikat, erityiset historia-, perinne-, 
elämys- ja luontokohteet saadaan yksiin kansiin.  
Kohteista voi tehdä matkailu- ja opaskirjan, 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pyhä Olavi kirkot ja kohteet. 
Pohjoismainen ja maakunnallinen hanke.  
Aisaparin alueella ei ole Olavin traditioon liittyviä kirkkoja. Sen sijaan alueen vanhat kirkkotiet kulkevat kohti 
Pedersören emäkirkkoa, jossa Olavi-traditio oli läsnä.  
Liitteessä (6) yksityiskohtaisempi selvitys. 
 
 

 
 
 
Esitys: 
Tälle hankkeelle on syytä etsiä laajapohjainen rahoitus ja toimijapohja paikallisesti, alueellisesti ja 
kolmen pohjoismaan kesken. Hankkeen on välttämätöntä linkittyä pohjoismaiseen Pyhä Olavi 
matkailuhankkeeseen ja reitteihin.  
 
Paikallisia kumppaneita ovat: 
Alueemme Olavi-kohteet; Isokyrö, Närpiö, Vöyri, Jepua, Pedersöre, Mustasaari/Vaasa, Korsnäs, 
Lapväärtti, Laihian seurakunta, Ilmajoen kirkkomuseo ja Pohjanmaan 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 sekä Turun tuomiokapitulissa toimiva maamme pyhiinvaelluskeskus ja sen 
koordinaattori. 
 
Pohjoismaisia kumppaneita ovat: 
Höga Kustenin ja Merenkurkun maailmanperintötoimijat. Pohjoismainen Olavinreittien Association 
of St Olav´s Ways verkosto, sekä Ruotsista National Pilgrim Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

6. Alekirjoittajat ja päiväys. 
 
 
Loppuraportin ja laajemman lisäosan on laatinut hankekoordinaattori Reijo Takamaa. Sen on 
vahvistanut hankkeen ohjausryhmä. Raportin jakaa asiaan kuuluville tahoille Pohjanmaan Liikunta 
ja Urheilu ry:n aluepäällikkö Aino-Maija Sirén. 
 
 
Seinäjoella 29/11/2019 
 
 
 
 
Reijo Takamaa   Aino-Maija Sirén   Kai Jantunen 
Hankekoordinaattori  Pohjanmaan Liikunta ja urheilu  Lapuan hiippakunta 
Opetusneuvos   Toiminnanjohtaja   Hiippakuntadekaani 
 

  
 


