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Pyhiinvaelluksessa
risteää
Luonnossa liikkuminen 

Kulttuurihistoria ja kulttuuriperintökasvatus

Merkityksellinen matkailu

Irtiotto arjesta

Hengellisyys/henkisyys

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Tarinallisuus

Elämyksellisyys ja kokemuksellisuus

Kestävän tulevaisuuden ja ilmaston 

kysymykset

Millainen pyhiinvaeltaja sinä olet, mikä sinua 

kiehtoo ja kutsuu?



Turun kaupungin ja Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon 
yhteistyöhanke 2020-2022

Ensimmäinen eri kumppanuuksia yhdistävä

laaja pyhiinvaellushanke Suomessa

Hanke:

• Vastaa pyhiinvaellusten kokonaiskoordinoinnista 

• Lisää suomalaisten pyhiinvaellusten tunnettuutta 

ja vahvistaa suomalaisia pyhiinvaellusreittejä

• Parantaa informaation ja palveluiden 

saavutettavuutta

• Kokoaa yhteistyöverkostoja paikallisesti, 

kansallisesti ja kansainvälisesti

• Perustaa Turkuun vuonna 2021 Suomen 

ensimmäisen pyhiinvaelluskeskuksen



Yhteistyökumppaneita

Pyhiinvaellusverkostot Suomessa ja 

kansainvälisesti

Erilaiset palveluiden tuottajat

Turun kaupungin eri yksiköt ja toimijat

Eri hiippakunnat ja muut kirkon toimijat

Korkeakoulut ja yliopistoyhteistyö

Yhdistykset, yritykset ja kolmas sektori



Suomalaisia
pyhiinvaelluksia

Suomessa on lukuisia erilaisia ja erimittaisia 

pyhiinvaellusreittejä sekä yhteisiä vaelluksia, 

mm.: 

• Aurajoen pyhiinvaellukset

• Pyhän Henrikin tie

• Pyhän Olavin meri- ja mannerreitti

• Jaakontie 

• PyhiinvaellusTampere

• Pääkaupunkiseudun pyhiinvaellusreitit

• Agricola-kävely

• Seitsemän kirkon kierros

• Pyhät polut Itä-Suomessa

• Oulujoen pyhiinvaellus



Aurajoen pyhiinvaellusreitit
Helenan polku noin 8 km, keskiaikaisten 

kivikirkkojen kierros 

Pietarin polku noin 35 km, Aurajokilaaksossa 

aikamatka Liedon kirkolle ja takaisin

Uusi näkökulma Turkuun: kulttuurihistoriaa, 

läsnäoloa, tarinallisuutta, liikuntaa, vaihtuvia 

maisemia ja hiljaisuutta

Avattiin heinäkuussa 2020, kieliversiot suomi, 

ruotsi ja englanti 

Pyhiinvaelluskartta & passi

Sisällöt tarkemmin citynomadi.com / Nomadi –

sovellus  hakusana Aurajoen pyhiinvaellukset



Turun tuomiokirkko 
pyhiinvaelluskohteena

Suomen kansallispyhäkkö ja Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon pääkirkko

Tuomiokirkoksi vuonna 1300, lopullinen muoto 
1400-1500-luvuilla. Turun palon 1827 jälkeen 
tehtiin palossa tuhoutuneet sisustus ja torni 

Suomen hengellinen keskus keskiajalta lähtien ja 
itäisen Ruotsin tärkeimpiä pyhiinvaelluskohteita

Keskiajalla pyhimykset keskeisessä roolissa: 
pyhäinjäännöksiä, pyhimyksille omistettuja
alttareita ja pyhimysjuhlia ympäri vuoden

Nykyään Turun keskeinen nähtävyys, suosittu
vierailukohde sekä edelleen myös
pyhiinvaelluskohde



Pyhiinvaelluskeskus

Pop-up-keskus Tuomiokirkkoon kesäksi 

• Pormestarin kappeli

• Kohtaamispaikka

• Infokeskus 

• Viihtymisen ja viipyilyn paikka

• Hiljentymisen keidas keskellä kaupunkia

• Avoinna 1.6. alkaen ma-su 9-18 

• Osan viikosta infohenkilö paikalla

• Keskuksen konseptia rakennetaan 

yhteistyössä mm. 

Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa



Pyhiinvaelluskeskus

Tilallinen ja toiminnallinen konsepti

• Avoin, kutsuva tila

• Tapahtumat ja tilaisuudet

• Hiljentyminen

Palvelukonsepti

• Viestintä 

• Reitistöt Suomessa ja kansainvälisesti

• Yhteisvaellukset ja vaellustapahtumat

• Kahvila-, ravintola-, ja majoituspalvelut

• Muut palvelut

• Kauppa



Pyhiinvaelluskeskus

Kesällä testataan ja kerätään tietoa

Pysyvä keskus kesän kokemuksen pohjalta 

Turun tuomiokirkon läheisyyteen 

Vaiheittain kehittyvä konsepti 

Kokoaa erilaisia verkostoja, kumppaneita ja 

kohderyhmiä yhteen

Saavutettavuuden näkökulmat

Lähtökohtana laaja-alainen yhteistyö 

erilaisten toimijoiden kanssa



Pyhiinvaellus on nykyajan merkityksellistä 

matkailua, jolle tervetulleita ovat ihan kaikki. 



Kiitos!

Annastiina Papinaho
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annastiina.papinaho@evl.fi

040 688 1632

www.pyhiinvaellus.fi

www.facebook.com/pyhiinvaellussuomi
Instagram:@pyhiinvaellussuomi


