
Matka itseen –webinaarin keskustelusta poimittuja linkkejä 
 

Päivittyville sivuille www.pyhiinvaellus.fi kootaan myös eri reittien majoitus- ja muita palveluita. Samoin näitä 

tietoja ja infoja kerätään myös pyhiinvaelluskeskukseen. Suomessa reittien varrella olevat palvelut ovat vasta 

laajemmalti kehittymässä. Tällä hetkellä herätään Suomessa pyhiinvaellusmatkailun nousuun ja olen varma, 

että tulevaisuudessa eri reittien palveluiden tuottajat myös tarjoavat mm. erilaisia yöpymismahdollisuuksia. :) 

 

Olavinreitistä Turku - Ahvenanmaan Eckerö on kaksi juttua Retkipaikassa. Niistä selviää yksi mahdollinen tapa 

jakaa tuo osuus etappeihin eli missä on majapaikkoja. https://retkipaikka.fi/olavinreitti-seuraa-

viikinkikuninkaan-jalanjalkia-ja-on-pohjoismainen-pyhiinvaellusreitti-osa-1-turku-korppoo/ 

 

Hämeen Härkätiellä Jaakontien ystävät järjestävät ohjattuja pyhiinvaelluksia. Tänä vuonna heidän vaelluksensa 

on Rengosta Turkuun 19.-25.7. Lisätietoa löytyy päivittyviltä sivuilta: www.pyhiinvaellus.fi Hämeen Härkätielle 

kuin muillekin suomalaisille reiteille mahtuu myös tietysti muita ja erilaisiakin vaelluksia :) 

 

Kesän 2021 Jaakontien vaelluksesta https://jaakontienystavat.wordpress.com/toimintaa-suomessa/ 

 

Hämeen härkätien tietoja löytyy täältä - Härkätie yhdistyksen sivuilta https://www.harkatie.com/ 

 

Olavin reitille Selånger - Trondheim löytyy opastettuja ryhmävaelluksia. Jos vaeltaa yksin tai omalla porukalla ja 

haluaa apuja reissun järjestämiseen, voin suositella Rubenin firmaa Nordic Pilgrim, jota käytimme, kun neljän 

hengen porukalla kävelimme Åresta Stiklestadiin. https://stolavsleden.com/package-tours/ 

 

Britanniasta löytyy monia firmoja, joilta saa apuja oman vaellusreissun järjestämiseen. Monien firmojen 

valikoimissa on myös opastettuja ryhmävaelluksia. Britannia(kin) on täynnä pyhiä paikkoja, joten jos tekee 

vähän tutkimustyötä netissä, voi ensin etsiä itseä kiinnostavan pyhiinvaellusreitin ja sitten tutkia, millä 

(maallisella) nimellä se nykyään tunnetaan ja sen perusteella etsiä firman, jonka palveluja voi halutessaan 

hyödyntää. Esim. St Andrew´s Way tunnetaan nykyään nimellä Fife Coastal Path ja pyhän Brendanin 

jalanjäljissä voi kulkea Irlannin Dingle Way -reitillä. Myös Wales Coast Path kulkee osin vanhoilla 

pyhiinvaellusreiteillä. Itse olen käyttänyt mm. firmaa Absolute Escapes, joka tarjoaa myös ryhmävaelluksia. 

Tässä vähän linkkejä: https://fifecoastandcountrysidetrust.co.uk/walks/fife-coastal-

path/ https://www.absoluteescapes.com/ https://angleseywalkingholidays.com/ https://www.dingleway.com/

index.php https://www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en https://britishpilgrimage.org/ 

 

And I can recommend this 9 days tour along ROMBOLEDEn, part of St Olav Ways, the last 160 km to 

Trondheim, this summer. I took part in this walk two years ago, as a Finnish representative for St Olav 

Waterway carrying teh stick from arch bishop Tapio to Prese HElga in 

Trondheim: https://kirkvollen.no/hikes/?lang=en 

 

Savonlinnan seudulla voi halutessaan vaeltaa, soutaa tai pyöräillä monta päivää eri suuntiin vaihtamatta 

majapaikkaa. Joka päiväksi löytyy pyhiä-, historiallisia- ja luontokohteita koettavaksi. Valmiitakin vaelluksiakin 

löytyy. https://www.pyhatpolut.fi/vaellukset/kirkkovenesoutu-valamon-luostarista-savonlinnaan/ 

 

Sottunga - ja St Olav Waterway 2 minuuttia https://www.youtube.com/watch?v=T4dY5JNg6q4 
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Merireitin kartat ja palvelut: http://visitpargas.fi/outdoor/index-fi.html#filter=r-fullyTranslatedLangus-,r-

onlyOpened-undefined,sb-sortedBy-0&ipd=34316399 

 

Pyhin Olavin reitin pyhiinvaelluspassilla saat alennuksia majoituksesta ja 

palveluista https://www.doerz.com/parainen/pyhiinvaelluspassi 

Pyhiinvaelluspassi: https://stolavwaterway.com/fi/suunnittele_matkasi/pyhiinvaeltajan_passi_leimat_ja_kunni

akirja/  

Lasten pyhiinvaelluspassi https://visitparainen.fi/fi/olavi/ 

 

Mm. Tampereella ja ympäristökunnissa on kehitetty viime vuosina lukuisia erilaisia paikallisia 

pyhiinvaellusreittejä.  

https://www.pyhiinvaellustampere.fi/sivustot/pyhiinvaellustampere/mobiilireitit 
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