Pyhät Polut ry:n vuosikertomus 2018
Yleistä
Toiminta jatkui aktiivisena yhdistyksen yhdeksäntenä toimintavuotena. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 68
jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä eri puolilta Suomea. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 16 uutta
jäsentä, eronneita oli 14.
Vaellus ja retket
Ensimmäistä kertaa tarjottiin vaeltajille teemoitettuja vaelluksia: Lintuvaellus, jolla erityisesti
havainnointiin lintuja asiantuntijan johdolla; Lupsakkavaellus, jolla patikoitiin leppoisasti luonnosta
nauttien; Körttivaellus, jolla veisattiin runsaasti Siionin virsiä ja Viro 100 -vaellus Viron 100-vuotisjuhlan
tiimoilta, jolla aiheena olisi Viron kulttuuri ja historia. Viimeksi mainittua kohtaan ei syntynyt tarpeeksi
kiinnostusta, muut toteutettiin suunnitellusti Oronmyllyltä Enonkoskelle.
-

Lintuvaellus 10.-14.6.: Osallistujia yhteensä 11, vaelluspappina Heikki Riipi, reittioppaana Aila
Auvinen, lintuoppaina osalla matkaa Aarne Hagman ja Jouni Koskela.
Lupsakkavaellus 12.-16.6.: Osallistujia yhteensä 8, vaelluspappina Veli-Matti Hynninen ja
reittioppaana Pirkko Kaskinen.
Siionin virsiä Pyhillä Poluilla 13.-17.6.: Yhteensä viisi osallistujaa, vaelluspappina ja reittioppaana
Unto Mikkonen.
Iloinen kesäretki Savon sydämeen yhdessä Kallion srk:n kanssa 26.-28.6. saavutti suuren suosion,
osallistujia oli 30. Päämääränä oli perinteisesti Enonkoski. Matkanjohtajana oli Pirkko Kaskinen.
Uutena tarjonnassa oli Lupsakka patikointiviikko 3.-8.9. päiväretkinä Oronmyllyltä käsin. Vaeltajia
oli yhteensä 8. Pirkko Kaskinen oli oppaana ja suunnitteli viikon.
Tutustumisvaellus hallitukselle ja hallituksen tehtävistä kiinnostuneille vieraille 28.4.-1.5. ,
majapaikkana Oronmylly. Vaeltajia oli 9, patikoitiin reittejä Oronmyllyltä Enonkoskelle.
Kivikirkkojen pyhiinvaelluksessa Pyhän Laurin kirkolta Vantaalta Sipoon vanhalle kivikirkolle 11.8.
yhteistyökumppanina ja vastuullisena järjestäjänä oli Sipoon seurakunta. Retken suunnittelija ja
opas oli Panu Pihkala.

Vaelluskerho
Kesällä perustettiin Kerimäen Apteekin ja Pyhien Polkujen yhteinen Vaelluskerho. Kerho järjestää kaikille
sopivia päiväretkiä vaihtelevalla ohjelmalla noin kerran kuukaudessa. 2018 retket toteutettiin Kerimäen
maastossa. Nuku yö ulkona -tapahtumapäivänä 8.9. järjestettiin Polvikosken laavulle ensimmäinen retki ja
laavun ympäristöön tehtiin Metsämörrin luontopolku. Retkille on tullut osallistujia Savonlinnan alueelta ja
naapurikunnastakin.

Syystapahtuma
Syystapahtuma pidettiin Oronmyllyn loma- ja kurssikeskuksessa 29.9. Teemana oli Luonto ja Rauha ja
alustajana seurakunta-aktiivi Vesa Poméll. Ohjelmaan kuului patikointi Aate-Pekan polulla ja nuotiokahvit
kodassa. Päivän päätteeksi laskettiin rauhanlyhdyt Niskalampeen. Puheenjohtajana toimi Veli-Matti
Hynninen.

Tiedottaminen
Hallitus jatkoi tiedottamista Pyhät Polut –kotisivujen, Facebookin ja Suomen Ladun kotisivujen kautta.
Jäsenille lähetettiin myös sähköpostiviestejä ja postitse joulukirje.
Vaelluksia ja syystapahtumaa markkinoitiin kotisivujen lisäksi paikallis- ja aluelehdissä, Savonlinnan
seurakunnan tiedotteissa, tapahtumakalentereissa ja sosiaalisessa mediassa. Vaelluksista ilmoitettiin myös
seinämainoksilla. Yhteistyökumppanit ilmoittivat tapahtumista omien kanaviensa kautta.
Veli-Matti Hynninen piti Pyhiä Polkuja esillä Radio Dein ohjelmissaan.
Puruvesi-lehti julkaisi kaksi laajaa artikkelia Pyhistä Poluista, joissa esiteltiin reittejä myös perheille sopivien
päiväretkien kohteina.
Kerimäen liikuntapuiston avajaisissa 22.8. Marita Liukku esitteli Pyhät Polut -reittejä ja
vaelluskerhotoimintaa.
Yhdistys osallistui Savonlinnan Hyvinvointimessuihin Tanhuvaaran urheiluopistolla 14.-15. syyskuuta,
messuosastolla Aila Auvinen ja Pirkko Kaskinen.
Maa- ja metsätalousministeriön Saaristo- ja vesimatkailun Hyvät tuotteet -projekti otti Pyhät Polut yhdeksi
esimerkiksi hyvin toteutetusta matkailutuotteesta. Loppuraportti julkaistiin sähköisessä muodossa
(julkaisut.valtioneuvosto.fi, ISBN: 978-952-453-981-4).

Hallitustyöskentely
Hallituksen kokoonpano:
Veli-Matti Hynninen, puheenjohtaja, Aila Auvinen, sihteeri ja varapuheenjohtaja, Pirkko Kaskinen, Marita
Liukku, Juha Turja. Vuosikokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja täydennettiin
hallitusta valitsemalla jäseneksi Esa Repo.
Hallitus kokoontui kolme kertaa, ja asioita hoidettiin kokousten välillä sähköpostitse ja puhelimitse.
Tuomo Jantunen osallistui yhdistyksen edustajana Suomen Ladun kevätkokoukseen 27.4.-1.5.
Uusittiin painetut kartat Oronmyllyn ja Enonkosken väliseltä reitiltä ajan tasalle.
Tolppatalkoita järjestettiin hallituksen voimin Kulennoisharjulla, Huosion majan suunnalla ja Enonkoskella
reitin loppupäässä.
Pyhien Polkujen -reitteihin kuuluva Pietar Makkosen runopolku Hanhijärvellä vihittiin käyttöönsä Veli-Matti
Hynnisen johdolla ja muistolaatta kiinnitettiin.
Marita Liukku ja Kerimäen kappalainen Sanni Rissanen aloittivat Huosionjärven ympäri kulkevan reitin
merkitsemistä ja työtä jatketaan 2019.
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