
Pyhät Polut ry:n vuosikertomus 2016  

Yleistä 

Toiminta jatkui aktiivisena yhdistyksen kuudentena toimintavuotena. Yhdistyksellä oli vuoden 

lopussa 68 jäsentä eri puolilta Suomea. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi kuusi uutta jäsentä, 

eronneita oli 13.  Kesäkuussa järjestettiin Pyhät Polut –vaellus Oronmyllyltä Enonkoskelle. Pitkä 

vaellus Imatralta Enonkoskelle jäi pois vähäisen kiinnostuksen takia.  Lyhyempiä retkiä järjestettiin 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Syyskuussa järjestettiin Enonkoskella syystapahtuma 

Saunan henki.  Vaellusreitin merkitseminen tolpilla saatettiin päätökseen. 

Vaellus ja retket 

- Pyhät Polut –vaellus 7.6. – 11.6.2016. Osallistujia oli 13, oppaana oli Marita Liukku ja 

vaelluspappina Sakari Kiiskinen. 

- Kallion seurakunnan sponsoroiman matkan Enonkoskelle 29.6.-1.7.2016 järjesti Pirkko 

Kaskinen. Matkaan kuului retkeilyä Pyhien Polkujen reitillä. Osallistujia oli 28.  

- Kerimäen Sanan Elopäivien yhteydessä toteutettiin Pyhät Polut –iltavaellus Kerimäellä 5.8.  

Järjestäjänä oli Marita Liukku yhteistyössä Kerimäen kappeliseurakunnan kanssa. 

Osallistujia oli 27 ja huoltoporukka.  

- Koko perheen Polvikoski-patikkaretki järjestettiin yhteistyössä Enonkosken 

kappeliseurakunnan kanssa 2.10. Osallistujia oli noin 30. 

- Laskiaisaaton 6.2.2016 hiihtoretken Enonkoskella (Suomen Ladun Yhdessä hiihtäen –

tapahtuma) järjesti Tuomo Kautonen.  

Tuomo Kautonen laati Oronmylly - Enonkoski -reitistä Google Mapsilla käytettävän kartan. 

Hallitus vaelsi Oronmylly – Enonkoski reitiltä kaksi osuutta 5.5. ja 7.5.2016 ja tarkisti viitoituksen 

kunnon.  

Oronmylly – Kerimäki –osuuden tolppien maalaus- ja asennustalkoot järjesti Tuomo Kautonen. 

Työssä oli mukana hallituksen jäseniä ja paikallisia talkoolaisia.  

Syystapahtuma 

Syystapahtuman kokoavana teemana oli sauna. Syyskuun 23. päivänä toteutettiin ’saunavaellus’ 

viiden saunan kautta Koskitaipaleesta Rovastilaan, jokaisessa saunassa kylvettiin ja koettiin saunan 

hyvää tekevät vaikutukset.  Syyskuun 24. päivä järjestetyssä Saunan henki – tapahtuman 

pääpuhuja, tietokirjailija, pastori Anna-Kaarina Mäkisalo, Saunan henki –kirjan julkaisija, paneutui 

syvällisesti saunan merkitykseen suomalaisille. Puheenjohtajana toimi Veli-Matti Hynninen. Pirkko 

Kaskinen toteutti saunaan liittyviä muistoja, tunteita ja ajatuksia keräävän ryhmätyön. 

Syystapahtumaan osallistui noin 20 henkilöä.  

 

 



Tiedottaminen  

Hallitus jatkoi tiedottamista Pyhät Polut –kotisivujen, Facebookin ja Suomen Ladun kotisivujen 

kautta.  Jäsenille lähetettiin kaksi sähköpostitiedotetta. Marita Liukku oli markkinoimassa 

vaelluksia Sulkavan Suursouduissa 8.-9.7.2016 yhdistyksen omalla osastolla. 

Pyhät Polut –vaellusta ja syystapahtumaa markkinoitiin kotisivujen lisäksi paikallis- ja aluelehdissä,  

Savonlinnan seurakunnan tiedotteissa, tapahtumakalentereissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Facebookin käyttöä vaellusten markkinoinnissa kokeiltiin. Sillä saatiinkin yli 2500 klikkausta 

kotisivuille, muttei uusia vaeltajia. 

Veli-Matti Hynnisen studiokeskustelut Radio Deissä: 

- 20.6.2016  Saunaseuran toiminnanjohtaja Seppo Pukkila keskustelemassa saunomisen 

ihanuudesta ja monimuotoisuudesta. 

- 12.8. 2016 Kirjailija-pastori, lausujamestari  Aino-Kaarina Mäkisalo kertoi kirjastaan Saunan henki. 

- 19.8.2016 professori Juha Pentikäinen keskusteli saunojen vihkimisestä (siunaamisesta 

/pyhittämisestä) ja savusaunakulttuurista pyhien polkujen virvoittajana. 

 
Hallitustyöskentely 

Hallituksen kokoonpano: Veli-Matti Hynninen (puheenjohtaja), Aila Auvinen (sihteeri ja varapj.), 

Kiti Häkkinen (estynyt osallistumasta kokouksiin), Pirkko Kaskinen, Kari Ketonen (luopui 

maaliskuussa jäsenyydestään, koska oli estynyt osallistumasta kokouksiin), Tuomo Kautonen,  

Marita Liukku, Panu Pihkala, Juha Turja. 

Hallitus kokoontui viisi kertaa, ja asioita hoidettiin kokousten välillä sähköpostitse ja puhelimitse.  

Aila Auvinen ja Marita Liukku osallistuivat Suomen Ladun koulutuspäivään luottamushenkilöille 

12.3.2016. 

Enonkosken kunnalta anottiin toiminta-avustusta vaellusreitin kartan tekemiseen. 

Suomen Ladulle lähetettiin joulukuussa pyyntö Pyhät Polut r y:n latualueen muuttamisesta Savo-

Karjalan latualueeksi Valtakunnallisen latualueen sijasta.  

Jatkosuunnitelmat 

Pyhät Polut –vaellus 5.6.2017 –  9.6.2017  sai Enonkosken kunnasta ainoana tapahtumana Suomi 

100 –juhlavuoden tapahtumastatuksen. Suomi 100 –tunnusta saadaan käyttää tapahtuman 

tiedottamisessa ja markkinoinnissa.  

Oronmylly – Enonkoski –osuudelle järjestetään 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 vuoden 2016 tapaan  

- Nuku yö ulkona 17.6.: yövytään Polvikosken laavulla 



- Juhli luontoa 26.8.:  

           - kirkkovaellus pääkaupunkiseudulla 

           - Enonkoskella runoretki Mansikkamäeltä Pietari Makkosen kotitalolle Mäkelänmäelle, jossa 

              pieni runotilaisuus.          

Vaellusmatkatoimisto Veranatura Oy:n kanssa on aloitettu keskustella yhteistyöstä vaellusten 

markkinoinnissa ja myynnissä, keskustelua molemmille sopivasta toimintatavasta jatketaan.  

 

Pyhät Polut ry:n hallitus, maaliskuussa 2017 


