
Oulujoen pyhiinvaellus

Mistä on kyse: Pyhiinvaellusreitin, kulttuurimatkailun, 

kulttuuriperinnön siirron ja elämyksellisyyden 

kehittämisestä hyödyntäen tämän hetken digitalisaatiota 

ja interaktiivista osallistamista.

• Tiivistetysti: Uusien menetelmien kautta pystytään 

näin tukemaan hengellisyyden/henkisyyden lisäksi 

muun muassa historiallista, kulttuurista, 

arkkitehtonista ja luonnon näkökulmaa. 

• Pohjois-Pohjanmaan alueella ei ole tällä hetkellä 

minkäänlaista rakennettua pyhiinvaellusreittiä. 

Tavoitteena oli suunnitella ja nyt toteuttaa 

Oulujokivartta etenevä pyhiinvaellusreitti tukeutuen 

erityisesti niin sanottuun tervareittiin: Oulusta 

Oulujärvelle:

• https://www.oulunseurakunnat.fi/oulujoenpyhiinvaell

us

https://www.oulunseurakunnat.fi/oulujoenpyhiinvaellus








• Tavoitteena on ollut rakentaa pysyvä fyysinen ja 

virtuaalinen  Oulujoen pyhiinvaellusreitti: Oulu, Muhos, 

Utajärvi, Rokua ja Vaalan Säräisniemi. Hyödyntämällä 

reitissä muun muassa digitalisaatiota ja tarinalistamista: 

virtuaalinen nettisivusto karttoineen, sovelluksineen, 

tietoineen reitistä, kohteista ja kohteissa QR-koodit.

• Kehitetty tapahtumantuotannon ja hengellisen työn 

ammattilaisten osaamista kulttuurisisältöjen 

avaamisessa, tarinalistamisessa ja jopa 

tuotteistamisessa. Kehitetty helposti saavutettava reitti!

• Hankkeessa on pilotoitu toimintamalli, jonka keskiössä 

uudet kulttuurituotteet, joissa yhdistyvät teemoitetut reitit: 

saavutettavuus, arkkitehtuuri, historia, luonto, 

hengellisyys ja tarinat. Esimerkkeinä reitin varrella olevat 

kirkko- ja kulttuurikohteisiin integroitavat 

virtuaaliympäristöt: 360 panoraamat ja digitaalinen 

äänimaailma.

• Pyhiinvaellusreitin kohteet, joissa QR-koodit:

• 1. Oulun tuomiokirkko

• 2. Oulujoen kirkko

• 3. Turkansaaren kirkko

• 4. Muhoksen kirkko

• 5. Utajärven kirkko

• 6. Rokua: Rokua Geopark ja kansallispuisto

• 7. Säräisniemen kirkko









• 113 kilometrin Oulujoen pyhiinvaellus tarjoaa 

mahdollisuuden hengellisyydelle, hiljentymiselle, 

pohdiskelulle, kunnon kohottamiselle, 

maisemien/luonnon ihailulle ja kulttuurielämyksille. 

Pyhiinvaellusreitin voi kulkea, eri reittivaihtoehtoja 

seuraillen joko vaeltaen maastossa, jalan (113 km), 

pyöräillen (117 km) tai moottoriajoneuvolla (auto tai 

moottoripyörä 129 km) maantiestöllä tai vesiteitse 

Oulujokea seuraillen. Voit myös taittaa osan matkaa 

julkisilla kulkuneuvoilla: junalla tai linja-autolla.

• Reitti merkitty fyysisesti kohteissa opaste-

/logokyltein ja QR-koodein ja Tervareitin varrella 

reitin opaste-/logokyltein.

• Pyhiinvaellusreitti virtuaalisesti internetsivuilla: 

Ekumeenisin, kohteitten historia-/kulttuuritiedoin, 

kuvin/kuvagallerioin, kartoin, 360 panoraamoin, 

digitaalisin ääninäyttein, kartoin, sovelluksin, 

kulkuohjein ja linkein yms. 

• Yhteistyökumppanit, kunnat, kulttuuri, matkailu- ja 

palvelusektori myös sivustolla näkyvästi mukana.

• Linkitetty muihin Suomessa oleviin 

pyhiinvaellusreitteihin: http://evl.fi/pyhiinvaellus

http://evl.fi/pyhiinvaellus








• Pyhiinvaellusreitin logosta ja symboliikasta: 

Tasapainoinen. Samalla dynaaminen. Keskellä 

oleva neliö tasapainossa, ympärillä olevat ristit 

luovat salmiakkikuvion, joka luo pientä jännitettä, 

kuvio lepää ristin kärjellä, joka luo dynaamisuuden 

ja liikkeen tunnun staattiseen symboliin...ympärillä 

ikuisuuden symboli, matka joka jatkuu, 

kokonaisuuden staattisesta voimasta, kestävästä 

rakkaudesta ja vahvasta uskosta. Kaiken 

olevaisuudesta ja monitahoisuudesta!

• Pyhiinvaellusreitissä yhdistyvät historia,luonto

hengellisyys/henkisyys, arkkitehtuuri sekä 

digitaaliset ratkaisut. Kattava 

konkreettinen/virtuaalinen kokemus ja helposti 

saavutettava kaikenikäisille kävijäryhmille!

• Pyhiinvaellusreitti valmis 20.5.2020 klo 12.00: 

pysyvä siltä perinteen ja nykypäivän välillä!

• Tervetuloa pyhiinvaellukselle Pohjois-Pohjanmaalle 




