
Pyhät Polut ry:n toimintasuunnitelma 2017                               

Toiminnan tarkoitus 

Pyhät Polut ry:n toiminnan tavoitteena on Itä-Suomen luontoelämysten kokemisen vahvistaminen 

ja henkisen hyvinvoinnin lisääminen, vaellusharrastuksen tukeminen ja yhteistyön lisääminen 

alueella toimivien kyläyhdistyksien, liikuntaseurojen ja matkailuyritysten välillä. Toteutusalueella 

vaelletaan Pyhät Polut –reittiverkostoon kuuluvat reitit välillä Imatra – Enonkoski. Lisäksi 

toteutetaan lyhyitä vaelluksia erillisinä tai tapahtumien yhteydessä. 

Vuoden 2017 suunnitellut vaellukset 

Enonkosken kunta on saanut Suomi 100 –tapahtumastatuksen Pyhien Polkujen vaellukselle 

Parikkalasta Enonkoskelle. 

Vaellusreitin tolppamerkinnän kunnon tarkistaminen tehdään Oronmyllyn ja Enonkosken välillä 

vaellusten yhteydessä. Selvitetään vaihtoehdot reittikartan valmistamiseksi nykyistä Google Maps 

-karttaa käyttökelpoisemmalla tavalla ja tähän tarkoitukseen hyödynnetään Enonkosken kunnan 

myöntämää toiminta-avustusta. 

Seuraavat vaellukset on suunniteltu: 

- Suomi 100 –vaellus Parikkalasta Oronmyllyltä Enonkoskelle 5.-9.6.2017 

- Oronmylly – Enonkoski –osuudelle järjestetään myös 28.4.-2.5.2017 tutustumisvaellus, 

jolle hallitus kutsuu yhteistyökumppaneita ja matkailutoimittajia.  

- Perinteinen kesäretki pääkaupunkiseudulta Rovastilaan seuroihin ja retkiä matkan varrella 

järjestetään 27.6.-29.6.2017. 

- Osallistumme Suomen Luonnon –päiviin, jotka kuuluvat Suomi 100 –tapahtumiin: 

- Villiinny keväästä päivä 20.5.: Saunavaellus Enonkoskella vuoden 2016 tapaan.  

- Nuku yö ulkona 17.6.: Yövytään Polvikosken laavulla. 

- Juhli luontoa 26.8.:  

- Enonkoskella runoretki Mansikkamäeltä Pietari Makkosen kotitalolle 

Mäkelänmäelle, jossa pieni runotilaisuus ja muistolaatan paljastus. 

- Kirkkovaellus pääkaupunkiseudulla, reittisuunnitelma on Espoon tuomiokirkolta 

Helsingin pitäjän kirkolle.    

Syystapahtuma 

Syystapahtuma järjestetään Parikkalassa Oronmyllyllä 30.9.-1.10.2017. Pyrimme tavoittamaan 

enonkoskelaisten lisäksi laajempaakin joukkoa vaeltamisesta kiinnostuneita.  

Kehityshanke Elävät polut ja yhteisöt 

Vaellusten jatkuvuuden turvaamiseksi muokataan kehityshankesuunnitelmaa ja haetaan 

hankerahoitusta. 



Viestintä- ja yhteistyösuunnitelmat 

Kotisivua on kehitetty eläväksi tiedotuskanavaksi jäsenille ja muille kiinnostuneille ja tätä työtä 

jatketaan.  Vaelluksia markkinoidaan monipuolisesti sekä ulkomainonnalla ympäristökuntien 

ilmoitustauluilla että eri medioissa. Selvitetään Savonlinnan Hyvinvointi-messuille osallistumista 

syyskuussa, tavoitteena houkutella sekä uusia jäseniä että vaeltajia. 

Suomen Ladun Savo-Karjalan latualueeseen siirtymistä hyödynnetään viestinnässä. 

Vaellusmatkatoimisto Veranatura Oy:n kanssa on aloitettu keskustella yhteistyöstä vaellusten 

markkinoinnissa ja myynnissä, keskustelua molemmille sopivasta toimintatavasta jatketaan.  

Selvitetään myös mahdollisuus käyttää vielä aktiivisemmin hyväksi Visit Savonlinnan 

verkkoviestintää. 

Ulkomaisia vaeltajia pyritään saamaan poluille Virosta ja Unkarista käyttäen olemassa olevia 

yhteyksiä.  

Pyhät Polut ry:n hallitus 
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