
Pyhät Polut ry:n vuosikertomus 2017 

Yleistä 

Toiminta jatkui aktiivisena yhdistyksen kahdeksantena toimintavuotena. Yhdistyksellä oli vuoden 

lopussa 68 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä eri puolilta Suomea. Vuoden aikana yhdistykseen 

liittyi 21 uutta jäsentä, eronneita oli 14. Suomen Latu hyväksyi Pyhien Polkujen latualueen vaihdon 

Valtakunnallisesta latualueesta Savo-Karjalan latualueeseen. Latualueen vaihto mahdollistaa 

järjestelmällisen yhteistyön muiden alueen latuyhdistysten kanssa. 

Suomi 100 -juhlavuosi näkyi Pyhien Polkujen ohjelmassa. Enonkosken kunta hyväksyi Oronmylly-

Enonkoski-vaelluksen kunnan Suomi 100 -ohjelmaan, ja vaellus sai Suomi 100 -statuksen. Yhdistys 

toteutti myös Suomen Luonnon päiviin kuuluvia tapahtumia.  Syyskuussa osallistuttiin 

ensimmäistä kertaa Savonlinnan Hyvinvointimessuille omalla osastolla.  

Vaellus ja retket 

- Pyhät Polut Suomi 100  –vaellus 5.6. – 9.6.201  Oronmyllyltä Enonkoskelle. Osallistujia oli 

yhteensä 26, oppaana oli Marita Liukku ja vaelluspappina Veli-Matti Hynninen. 

- Yhteistyössä Kallion seurakunnan kanssa toteutetun perinteisen kesäretken Helsinki - 

Enonkoski 27.6.-29.6.2016 suunnitteli retken sisältöä kehittäen Pirkko Kaskinen. Matkaan 

kuului retkeilyä Pyhien Polkujen reitillä. Osallistujia oli 28.  

- Suomen Luonnon -päivä Nuku yö ulkona järjestettiin Polvikosken laavulla 17.6.2017. 

- Suomen Luonnon -päivänä Juhli luontoa 26.8.2017 toteutettiin Kivikirkkojen vaellus Espoon 

Tuomiokirkolta Vantaan Pyhän Laurin kirkolle yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseura- 

kunnan ja Tikkurilan seurakunnan kanssa. Reitin suunnittelija ja vaellusopas oli Panu 

Pihkala. Osallistujia oli 18.  

- Pyhät Polut -reitteihin kuuluvan Pietari Makkosen Runopolun avaus pidettiin 1.10.2018. 

Tämän jälkeen Pyhät Polut ja Enonkosken seurakunta järjestivät yhteiset nuotiokahvit 

Polvikosken laavulla.   

- Hallitus järjesti 28.4. – 2.5. testivaelluksen Oronmylly – Enonkoski-matkalla. Vaelluksella 

varmistettiin tolppien riittävyys ja käyntikohteet ja se myös vahvisti hallitustyöskentelyä. 

Sovittiin, että järjestetään vastaava vaellus jatkossakin ja kutsutaan sille mahdollisuuksien 

mukaan Pyhien Polkujen toiminnasta kiinnostuneita vieraita, esimerkiksi mahdollisia 

oppaita, toimittajia ja matkanjärjestäjiä (omakustannushintaan). 

 

Syystapahtuma 

Syystapahtuman pidettiin Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa 30.9.2017. Teemana oli Luonto, 

liikunta, hyvinvointi. Pääluennoitsijana oli lääkintäneuvos Veikko Mikkonen Savonlinnasta. 

Ohjelmaan kuului myös patikointi Aate-Pekan polulla ja nuotiokahvit kodassa. Puheenjohtajana 

toimi Veli-Matti Hynninen. Syystapahtumaan osallistui noin 15 henkilöä. Oronmyllyn väen kanssa 

viriteltiin yhteistyön laajentamista Oron patikkaviikolla syksyllä 2018.  

 

Tiedottaminen 

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

kautta.  Jäsenille lähetettiin vuosikokouskutsu myös sähköpostilla ja postitse joulukirje. Samassa 

yhteydessä yritettiin saada tietoon puuttuvat sähköpostiosoitteet mutta valitettavasti se onnistui 

vain osittain. 



Vaelluksia ja syystapahtumaa markkinoitiin kotisivujen lisäksi paikallis- ja aluelehdissä,  

Savonlinnan seurakunnan tiedotteissa, tapahtumakalentereissa ja sosiaalisessa mediassa.  Uutta 

esitettä jaettiin sekä omille kontakteille myös vaellusalueen ulkopuolella että Hyvinvointimessuilla.  

Vaelluksista ilmoitettiin myös seinämainoksilla. Yhteistyökumppanit ilmoittivat tapahtumista 

omien kanaviensa kautta.  

Puruvesi-lehti julkaisi laajan artikkelin Suomi 100 -vaelluksesta ja Marita Liukun haastattelun. 

Yhdistys osallistui ensimmäistä kertaa Savonlinnan Hyvinvointimessuihin Tanhuvaaran 

urheiluopistolla 15.9.-16.92017. Tapahtuma osoittautui onnistuneeksi tiedonjakamis- ja uusien 

jäsenten hankintapaikaksi ja sinne päätettiin osallistua myös vuonna 2018. Projektista vastasi 

Marita Liukku, Aila Auvinen oli myös esittelemässä toimintaa. 

 

Hallitustyöskentely 

Hallituksen kokoonpano: 

Veli-Matti Hynninen, puheenjohtaja,  Aila Auvinen, sihteeri ja varapuheenjohtaja, Pirkko Kaskinen, 

Marita Liukku, Panu Pihkala,  Juha Turja. Tuomo Kautonen pyysi eroa jäsenyydestä terveydellisestä 

syistä. Hallitus hyväksyi hänen eronpyyntönsä 1.9.2017 ja kiitti häntä innostuneesta ja 

tuloksellisesta toiminnasta Pyhien Polkujen hyväksi.  

Hallitus kokoontui kolme kertaa, ja asioita hoidettiin kokousten välillä sähköpostitse ja 

puhelimitse.  

Aila Auvinen osallistui yhdistyksen edustajana Suomen Ladun kevätkokoukseen 23.4.2017. 

Enonkosken kunta myönsi 300 € toiminta-avustusta vaellusreitin kartan tekemiseen. 

Vaellusreitistä tehtiin taitettava esite, joka sisältää myös Oronmylly-Enonkoski reitin kartan 

pääpiirteissään. Marita Liukku toteutti projektin. Esitettä painatettiin 500 kpl. 

Suomi 100 -vaelluksen ja muidenkin tapahtumien onnistumiseen vaikuttivat aktiiviset 

vapaaehtoiset Enonkoskelta ja Kerimäeltä. Yhdelletoista vapaaehtoiselle luovutettiin Suomen 

Ladun tähän tarkoitukseen toimittamia tunnustuksia.  

 

Pyhät Polut ry:n hallitus, huhtikuussa 2018 


