
 

Pyhät Polut ry:n toimintasuunnitelma 2019  

  

Toiminnan tarkoitus 

Pyhät Polut ry:n tarkoituksena on edistää pyhiinvaellus- ja muuta vaellusharrastusta Itä-Suomessa, 

sekä tukea ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaelluksiin liittyy vahvasti luontokokemus 

kauniissa luonnossa, lähikulttuuriin tutustumista erilaisissa paikallisissa kohteissa sekä hengellinen 

ulottuvuus hartauksien ja hiljentymisen kautta. Toiminnallaan Pyhät Polut ry tukee myös 

maaseudun elinvoimaisuutta ja paikallistaloutta sekä edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja 

verkostoitumista. 

 

 

Vuosikokous ja hallitus 

Yhdistyksen vuotuisesta toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, vuosikertomuksesta ja 

tilinpäätöksestä päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa pidettävässä kokouksessa.  

 

Yhdistyksen käytännön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 

neljästä kymmeneen varsinaista jäsentä. Vuosikokouksessa 2019 valitaan uusi hallitus seuraavalle 

kaksivuotiskaudelle. 

 

 

Tavoitteet vuodelle 2019 

- Pyhät Polut -vaellustoiminnan tunnetuksi tekeminen osallistumalla erilaisiin tapahtumiin 

- markkinoinnin tehostaminen 

- uusien talkoolaisten löytäminen 

- jäsenmäärän kasvattaminen  

- talouden tasapainottaminen 

- vaellusten tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille 

- vaellustoiminnan laajentaminen lapsiperheille 

- vaeltajille myytävän kartan toteuttaminen 

- Pietar Makkosen runopolun aktiivinen käyttöönotto 

 

 

Vuodelle 2019 suunnitellut vaellukset ja retket 

Testivaellus 29.4.-1.5. 

Pyhien Polkujen hallituksen jäsenistä koostuva testiporukka käy tutustumassa Oronmyllyn 

eteläpuolella olevaan reitistöön tulevan kesän Imatra-Enonkoski-vaellusta varten. 

Kulennoisharjulla Harjunmajan pihapiiristä alkaen vesotaan umpeen kasvanut reitti auki. 

Polvikosken maastossa kartoitetaan reittivaihtoehtoja syyskuun vaellusviikkoa varten. 



 

Juhlavaellus 2.-9.6. Imatralta Enonkoskelle 

Juhlavaellus alkaa Imatralta Kolmen ristin kirkolta su 2.9. klo 10 messulla ja päättyy Enonkoskelle 

su 9.9. juhlamessuun ja kymmenvuotisjuhlaan.  

Oppaina toimivat Heikki Riipi ja Turo Mustakallio.  

Majoituspaikat ovat Jaakkiman seurakuntaopisto Ruokolahdella, Karelian Fit Kaiturinpäässä, 

Oronmylly loma- ja kurssikeskus Parikkalassa, Kruunupuisto Punkaharjulla, Kaukalinna Kerimäellä 

ja Ekin Eräelämyksen vuokramökki Vetojärvellä (2 yötä).  

Lauantai-iltana tehdään tutustumiskäynti Enonkosken luostariin. 

 

Lupsakka juhlavaellus 3.-9.6. Oronmyllyltä Enonkoskelle 

Vaellus alkaa Oronmyllyllä ma 3.6. klo 14 patikkaretkellä Oronmyllyn maastossa. Oronmyllyltä 

Putikkoon ja Punkaharjulta Kerimäelle vaelletaan edellisvuosien tapaan. Kerimäeltä vaeltajat 

kuljetetaan suoraan Vetojärven vuokramökille, jossa yövytään kaksi yötä. Yksi vaelluspäivä 

toteutetaan Polvikosken maastossa. Lauantaina vaeltajille on tiedossa ohjelmaa 

Enonkoskella/Rovastilassa ja illalla tutustumiskäynti Enonkosken luostariin. 

Oppaina toimivat Veli-Matti Hynninen ja Pirkko Kaskinen. 

Majoituspaikat ovat Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus Parikkalassa, Kruunupuisto Punkaharjulla, 

Ekin Eräelämyksen vuokramökki Vetojärvellä (2 yötä) ja Enonhovi Enonkoskella (2 yötä). 

 

Kivikirkkojen vaellus Uudellamaalla elokuussa 2019 

Vaellus on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä seurakuntien kanssa samaan tapaan kuin kesällä 2018. 
Vaelluksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Panu Pihkala. 
 

Lupsakka patikkaviikko 2.-7.9. 

Vaellusviikko toteutetaan pääosin Polvikosken maastossa. Päiväretkiä voidaan tehdä myös muihin 

vaelluskohteisiin. Majoitus on Ekin Eräelämyksen vuokramökillä ja ruokatarjoiluista huolehtii 

Sirkka Mukkala. Oppaana toimii Pirkko Kaskinen. 

 

 

Muu toiminta 

10-vuotisjuhla su 9.6.2019 

Juhla alkaa helluntaipäivän messulla Enonkosken kirkossa klo 10. Messun jälkeen siirrytään 
Maitolaituri Kahvila & Puotiin, jossa on ruokailu ja ohjelmaa. Juhlan suunnittelusta vastaa pj 
Veli-Matti Hynninen. 

 

Iloinen kesäretki Savon sydämeen 25.-27.6.2019 

Toteutetaan yhteistyössä Kallion seurakunnan kanssa. Lähtö Helsingistä tiistaina klo 9 ja paluu 
torstaina klo 22. Reitti kulkee Loviisan kautta, josta myös pääsee kyytiin. Ohjelmassa mm. 



 

tutustuminen Salpalinjaan, Putikkoon, Enonkosken luostariin ja Polvikosken 
luonnonsuojelualueeseen. Keskiviikkona Rovastilassa on luvassa savusauna ja seurat. Majoitus on 
Lomamokkilassa Savonlinnassa. Matkanjohtajana toimii Pirkko Kaskinen. 

 

Pietar Makkosen runopolkuvaellus la 29.6. 

Järjestetään vaellus Hanhijärvellä Mansikkamäellä ja tehdään samalla runopolkua tutuksi. Tarjoilut 
järjestetään Rillimansikassa. 

 

Suomen luonnon päivä & Nuku yö ulkona -tapahtuma Punkaharjulla 31.8.-1.9.2019  

Tapahtumaa organisoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Tapahtumapaikkana on Punkaharjun 

harjualue ja Lusto, mutta tapahtuman osia tulee levittäytymään myös laajemmalle mm. Puruveden 

ja Pihlajaveden saaristoon sekä muihin harjualueen lähimaastoihin. Toimijoita on tulossa 

pääasiallisesti Savonlinnan alueelta, mutta myös pääkaupunkiseudulta. Pyhät Polut ry rakentaa 

tapahtumaan lapsiperheille suunnatun Metsämörrin luontopolun Topeliuksen polulle.  

 

Syystapahtuma 7.-8.9. 

Vuoden 2019 syystapahtuma järjestetään Enonkosken luostarissa 7.-8.9. Retriittipappi Pauliina 
Kainulainen alustaa aiheesta ekoteologia lauantain seminaarissa. Sunnuntaina ohjelmassa on 
kirkkovenesoutua.  

 

Enonkosken KoskiVenetsialaiset la 28.9. 

Osallistutaan KoskiVenetsialaiset tapahtumaan Pyhien Polkujen messuosastolla ja tarjotaan 
rauhanlyhtyjen laskua Enonkoskeen illan aikana. 

 

Vaelluskerho 

Syksyllä 2018 perustettu vaelluskerho jatkaa toimintaansa kokoontumalla noin kerran 

kuukaudessa. Talvikuukausina harrastetaan lumikenkäilyä, hiihtoa ja retkiluistelua. Kesällä 

patikoidaan, pyöräillään ja kenties soudetaan kirkkoveneellä (jos perämies löytyy). Kerhon 

toiminnasta ilmoitetaan WhatsApp-ryhmässä, Facebookissa, Pyhien Polkujen kotisivuilla ja 

ilmoitustauluilla. 

 

Huosion luontopolku 

Kesällä 2018 kesken jäänyt luontopolun uusiminen on tarkoitus saada päätökseen kesän 2019 

aikana. Kerimäen kappeliseurakunnan seurakuntapastori Sanni Rissanen laatii Vuorisaarna aiheiset 

tekstit luontopolun kyltteihin, jotka rakennetaan ja pystytetään talkoovoimin.  

 

Pyhät Polut -reitistön kunnostaminen 



 

Pyhät Polut -reitistöä kunnostetaan talkoilla sitä mukaa, kun huomataan tarvetta reitin 

raivaamiseen ja tolppien uusimiseen.  

Yhteistyötahot 

Suomen Latu 

Suomen Latu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen maksuttomia koulutuksia, markkinointimateriaaleja ja 

neuvontapalveluja. Seuraamme aktiivisesti Suomen Ladun tarjoamia mahdollisuuksia ja 

osallistumme meille sopiviin koulutuksiin.  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kolomonen ry mahdollistaa yhdistysten, yhteisöjen ja muiden kansalaistoimijoiden keskinäistä 

yhteistoimintaa sekä kehittää verkostoitumista kansalaistoiminnan, julkisen sektorin ja 

yrityssektorin välillä. Kolomonen tarjoaa myös monipuolisia asiantuntijapalveluja Savonlinnan 

seudun yhdistyksille. Pyhät Polut ry pyrkii seuraamaan ja osallistumaan aktiivisesti Kolomosen 

toimintaan. 

 

Savonlinnan ja Kallion seurakunnat 

Jatkamme hyvää yhteistyötä Kallion seurakunnan sekä Enonkosken ja Kerimäen 

kappeliseurakuntien kanssa. Tunnustelemme olisiko mahdollista aloittaa yhteistyö myös 

Punkaharjun kappeliseurakunnan kanssa. 

 

Enonkosken luostari 

Järjestämme syystapahtuman sekä vaeltajille vierailukäyntejä luostariin. Olemme aktiivisesti 

yhteydessä retriittipappi Pauliina Kainulaiseen. 

 

Oronmyllyn leiri- ja kurssikeskus 

Oronmyllyn leiri- ja kurssikeskus on merkityn reitin aloituspiste. Oronmyllyllä voisi olla merkittävä 

rooli omatoimivaeltajien matkaanlähettämisessä. Tästä neuvotellaan Oronmyllyn kanssa. 

Oronmylly on hyvä apu vaellusten markkinoinnissa, sillä Pyhien Polkujen esitteitä on ympäri 

vuoden esillä Oronmyllyllä ja Oronmylly merkitsee kaikkien vaellusten yöpymiset omaan 

tapahtumakalenteriinsa. 

 

Viestintä 

Vaelluksista ja muusta toiminnasta tiedotetaan  

● Pyhien Polkujen kotisivuilla 

● Facebook-sivulla 

● Savonlinnanyt-verkkopalvelussa 

● Kaakon Viestinnän menoinfo.fi-palvelussa 

● Suomen Ladun tapahtumakalenterissa 



 

● ilmoitustauluilla 

Myös yhteistyökumppanit (esim. Oronmylly ja Kolomonen ry) välittävät tietoa tapahtumistamme. 

Paikalliset lehdet nostavat Pyhien Polkujen tapahtumia lehtiensä menovinkkeihin 

verkkopalveluiden kautta. Tarvittaessa lehtiin lähetetään lehdistötiedotteita. Lehdistöä (mm. 

Puruvesi ja Itä-Savo) pyydetään myös tapahtumapaikoille tekemään juttuja Pyhien Polkujen 

toiminnasta. 

 

 

Viestintää ja markkinointia pyritään jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan. Tälle saralle pyritään 

myös löytämään asiantuntevat tekijät. 

 

 

 

Pyhät Polut ry:n hallitus 

Huhtikuussa 2019 

 

 


