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Opettajalle
Tämä materiaali on suunnattu opettajalle, joka on 

lähdössä luokkansa kanssa retkelle Helenan 

polulle. Sen tarkoituksena on pohjustaa retken 

ideaa koulussa ja valmistella yhteistä kokemusta 

luokan kanssa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat 

isot alakoululaiset, mutta sisältöjä voi vapaasti 

soveltaa myös muille ryhmille.

Helenan jalanjäljissä -koululaisvaelluksen sisällöt 

ja tämän ennakkomateriaalin on tuottanut Turun 

kaupungin ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

yhteinen pyhiinvaelluskeskus. Tämän tarinallisen 

löytöretken tavoitteena on tutustuttaa 

kulttuurihistoriaan maisemassa liikkuen. Retkellä 

kuljetaan pyhiinvaelluksella Helena-tytön 

jalanjäljissä, pohditaan maisemasta nousevia 

merkityksiä ja kulttuurin muutosta ajan saatossa.

www.pyhiinvaellussuomi.fi
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Ennen matkaa…

Käytännön asiat reitillä

• Keskustelkaa ennen retkeä turvallisesta liikkumisesta. Vaikka koko reitti kulkee kevyen 
liikenteen väylillä, on hyvä käydä läpi esimerkiksi katujen ylitykset, pyöräliikenteen 
huomioiminen, kaverista huolehtiminen ja ryhmän koossa pysyminen.

• Reitin varrella on vessat tuomiokirkossa ja Pyhän Katariinan kirkon vieressä olevassa 
kappelirakennuksessa.

• Miettikää, haluatteko pitää esimerkiksi Koroistenniemellä evästauon ja tarvitsetteko 
mukaan retkialustoja.

• Reitin varrella on Aurajoen pyhiinvaellusten laatikoita, joissa säilytetään eri kohteiden 
leimoja. Luokka voi halutessaan valmistaa oman retkipassin, johon kerätään leimat 
Turun tuomiokirkolta, Pyhän Katariinan kirkolta, Koroistenniemeltä ja taas perille 
päästyä tuomiokirkolta. Leimojen keräämiseen palataan tämän esityksen lopussa.

• Reitillä on neljänlaista sisältöä: tarinaa, tietotekstiä, tehtäviä ja sanaselityksiä. 
Opettajan on hyvä käydä sisällöt läpi ennen matkaa. Jos tuntuu siltä, että niitä on 
liikaa, voitte käydä osan läpi jo luokassa ennen matkaa.
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Ennen matkaa…

Kirkoissa käyminen

• Turun tuomiokirkko on auki joka päivä klo 9-18. Retken sisältöön kuuluu käynti Turun 
tuomiokirkon Agricolan kappelissa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi ryhmän tulosta 
on hyvä ilmoittaa etukäteen. Turun tuomiokirkon vahtimestarit tavoittaa numerosta 
040 341 7100.

• Turun tuomiokirkkoon avattiin kesällä 2021 Suomen ensimmäinen 
pyhiinvaelluskeskus. Jos haluatte siitä lyhyen esittelyn, olkaa yhteyksissä! 
pyhiinvaelluskeskus@evl.fi

• Voitte itse päättää, haluatteko käydä Pyhän Katariinan kirkossa sisällä. Käynnistä on 
sovittava erikseen seurakunnan kanssa. Seurakuntasihteerin tavoittaa numerosta 040 
341 7350.

• Voitte halutessanne keskustella lasten kanssa etukäteen kirkoissa vierailemisesta. 
Tarkoitus ei ole harjoittaa uskontoa vaan tutustua Suomen kulttuurihistoriaan, johon 
keskiaikaiset kirkot olennaisesti kuuluvat. Lapset saavat kirkossa näkyä ja kuulua. 
Kirkkokäynti on samalla hyvä tilaisuus harjoitella tilannetajua esimerkiksi ottamalla 
huomioon hiljentymässä olevat ihmiset.
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Ennakkomateriaali 
luokkaan

Seuraavilta sivuilta löydät retkeä pohjustavan sisällön, jonka 
avulla virittäytyä ja valmistautua retkeen yhdessä oppilaiden 
kanssa. Materiaali sisältää seuraavat kokonaisuudet:

• Käydään läpi retken kannalta tärkeät käytännön asiat.

• Suunnataan ajatukset keskiajan Turkuun ja pohditaan, mistä 
voitte etsiä siitä lisätietoa.

• Tutustutaan pyhiinvaellukseen osana keskiajan kulttuuria ja 
nykyaikaa.

• Annetaan vinkkejä innostusta herättäviin 
lähtövalmisteluihin.
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Tervetuloa retkelle
Helenan jalanjäljissä!

• Retken tarkoitus on tutustua Aurajokilaakson 
kulttuurimaisemaan, keskiajan Turkuun ja niiden 
kautta omiin juuriin.

• Matka alkaa Turun tuomiokirkolta. Reitin varrella 
pysähdytään Pyhän Katariinan kirkolla, 
Halistenkoskella ja vanhalla piispankirkon paikalla 
Koroistenniemellä. Lopuksi palataan tuomiokirkolle.

• Reitin pituus on noin 6 km.

• Retki perustuu Helenan tarinaan, joka on kuvaus 
keskiajan Turusta kuvitteellisen hahmon kertomana.

• Matkan varrella on myös tietoa ja pieniä tehtäviä.

Kuva: Elina Helkala



Mitä tarvitset mukaan?

• Säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja mukavat 
kävelykengät. Reitti kulkee kevyen liikenteen teillä, 
hiekkateillä ja puisella kulkureitillä Aurajoen 
rannassa. 

• Vesipullon, eväät ja pussin, jossa saat kuljetettua 
roskat pois.

• Istuinalustan tai retkialustan, jos haluat.

• Nomadi-karttasovelluksen, joka ohjaa kulkijaa 
reaaliaikaisesti ja johon on koottu reitin sisällöt.

• Jos haluatte, voitte valmistaa etukäteen retkipassin, 
johon kerätään leimoja matkan varrelta.
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Mitä muuta on 
hyvä huomioida?

• Reitti kulkee kävelyteillä, mutta on myös tärkeää 
pitää mielessä auto- ja pyöräliikenne. Sopikaa 
yhdessä, miten kuljette ja miten ryhmänne pysyy 
koossa.

• Reitin varrella on vessat tuomiokirkossa ja Pyhän 
Katariinan kirkon vieressä olevassa 
kappelirakennuksessa.

• Retkellä käydään ainakin Turun tuomiokirkossa ja 
mahdollisesti myös Pyhän Katariinan kirkossa. 
Kirkoissa on kohteliasta kunnioittaa niiden ihmisten 
rauhaa, joille kirkko on pyhä tila. Voit tarkkailla tilaa: 
onko siellä ihmisiä hiljentymässä?
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Minne ollaan menossa?

• Helenan polulla kuljetaan keskiajan tytön, Helenan jalanjäljissä. 
Tarinassa Helena kulkee samoilla paikoilla kuin missä retkellä 
oikeasti kuljetaan. Jokaisella pysähdyspaikalla luetaan yksi osa 
tarinasta.

• Helenan polku alkaa Turun tuomiokirkolta, joka oli keskiajan 
Suomen tärkeä keskuspaikka.

• Tuomiokirkolta matka jatkuu Pyhän Katariinan kirkolle, jonka luona 
tarinan Helena ihmettelee uuden kivikirkon rakennustöitä.

• Halistenkoskella ylitetään Aurajoki kävelysiltaa pitkin. Helena 
joutuu kuitenkin käyttämään lauttaa.

• Koroistenniemellä katsellaan muutoksen maisemaa. 
Koroistenniemi on vanha keskuspaikka samalla tavalla kuin 
tuomiokirkkokin. Koroistenniemellä ei kuitenkaan enää ole kirkkoa 
jäljellä.

• Lopuksi palataan tuomiokirkolle ja Helena juoksee kotiinsa 
keskiajan Turkuun.
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Keskiajan Turku

• Helenan tarinan tapahtumapaikkana on keskiajan 
Turku ja sen ympäristö. Turku perustettiin noin 
vuonna 1300. Se on Suomen vanhin kaupunki ja oli 
keskiajalla Ruotsin toiseksi suurin kaupunki.

• Keskiajaksi kutsutaan aikaa, jolloin katolinen kirkko 
vaikutti vahvasti ihmisten maailmankuvaan. Se alkoi 
kristinuskon vakiintumisesta Suomeen ja päättyi 
reformaatioon eli protestanttisen kirkon syntyyn.

• Turun tuomiokirkko oli ainoa katedraali keskiajan 
Suomessa eli Ruotsin Itämaassa. Katedraali tarkoittaa 
pääkirkkoa.

• Suomen kirjallinen kulttuuri alkoi kehittyä Aurajoen 
rannoilla kirkon piirissä. Tämä tarkoitti historiallisen 
ajan alkamista. Esihistorialliselta ajalta ei ole kirjallisia 
lähteitä, mutta sitä voidaan tutkia arkeologian avulla.

• Tarinan Helena kulkee näillä keskiajan Suomen 
tärkeillä tapahtumapaikoilla. Helena elää 1450-luvulla, 
jolloin Turussa oli noin 2000 asukasta.
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Lisätietoa etsimässä…

• Elämyksellisin tapa tutustua keskiajan Turkuun on 
vierailu Aboa Vetus Ars Nova -museossa, jossa pääsee 
oikeiden keskiaikaisten talojen kellareihin ja niiden 
väleissä kulkeville kaduille. Oletko jo käynyt siellä?

• Kuvituskuvia keskiajan Suomesta voit myös katsella 
Ilari Aallon ja Elina Helkalan kirjasta Matkaopas 
keskiajan Suomeen. Kirjassa on esimerkiksi kuva siitä, 
miltä tuomiokirkossa on voinut näyttää keskiajalla.

• Keskiajasta kerrotaan myös samojen tekijöiden 
kirjassa Jatulintarhoja ja hiidenkiukaita – Nuoren 
arkeologin käsikirja. Näitä molempia kirjoja voi 
lainata kirjastosta. Kokeile, löydätkö kirjat 
verkkokirjaston haulla vaski.finna.fi .

• Tiedätkö, missä on Luostarin välikatu, Turussa säilynyt 
ainutlaatuinen jäänne keskiaikaisista kapeista 
kaduista?

Elina Helkalan kuvitus kirjassa Jatulintarhoja ja hiidenkiukaita

vaski.finna.fi


Pyhiinvaellus keskiajalla

• Helenan tarinassa puhutaan pyhiinvaelluksesta. 
Pyhiinvaellus oli tärkeä osa keskiajan katolista 
kulttuuria. Pyhiinvaelluksille lähdettiin uskonnollisista 
syistä, mutta ne olivat myös tapa irrottautua 
tavallisesta arjesta ja nähdä maailmaa. Keskiajan 
pyhiinvaellus oli siis matkailua.

• Tarinassa Helenan isä Pietari on lähdössä Mikko-
rengin kanssa pyhiinvaellukselle Hämeeseen. Heidän 
on tarkoitus kulkea kävellen satoja kilometrejä ja 
vierailla vanhoilla pyhillä paikoilla.

• Helena ei pääse mukaan pitkälle matkalle, mutta 
hänen äitinsä Anna vie hänet pienelle 
pyhiinvaellukselle Turun ympäristössä.

• Tavallinen keskiajan ihminen saattoi lähteä 
pyhiinvaellukselle esimerkiksi siksi, että hän halusi 
rukoilla apua johonkin ongelmaan tai kiittää 
saamastaan avusta.
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Pyhiinvaellus tänään
• Nykyisinkin on pyhiinvaeltajia, mutta he ovat hyvin 

erilaisia kuin tarinan Helena ja hänen vanhempansa.

• Keskiajalla kirkko edellytti pyhiinvaellusta jokaiselta 
tavalliselta ihmiseltä. Nykyajan Suomessa 
pyhiinvaellus perustuu vapaaehtoisuuteen.

• Keskiajalla pyhiinvaellus oli matka pyhänä pidettyyn 
paikkaan. Nykyisin monet ajattelevat, että pyhyyden 
kokemukset ovat henkilökohtaisia. Pyhyyttä voi kokea 
missä tahansa, vaikka luonnossa.

• Pyhyyden kokemuksia on sekä uskovilla että 
uskonnottomilla ihmisillä. Pyhää on se, mitä ihminen 
pitää tärkeääkin tärkeämpänä, koskemattomana ja 
suojelemisen arvoisena.

• Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista pitää 
pyhänä rakkautta ja läheisiä ihmisiä, kotia, lepoa, 
rauhaa, turvallisuutta ja ihmisarvoa.

• Monelle pyhiinvaellus tarkoittaa myös historiaan 
tutustumista tai rauhoittumista ja luonnossa 
lepäämistä.
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Matkavalmisteluja 1
Tutustu karttaan!

• Ennen kuin lähdette matkaan, on hyvä opetella käyttämään 

Nomadi-karttasovellusta, jonka avulla Helenan polulla 

kuljetaan. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi mobiililaitteeseen. 

• Reitti löytyy nimellä ”Helenan jalanjäljissä”. (Huomaa, että 

Nomadissa on myös Aurajoen pyhiinvaelluksiin kuuluva 

Helenan polku. Tämä reitti on aikuisille.)

• Nomadiin on koottu kaikki retken sisällöt. Samoihin sisältöihin 

voi tutustua myös Citynomadin verkkosivuilla.

• Tutkikaa yhdessä reittiä ja kokeilkaa karttaa niillä laitteilla, joita 

tulette retkellä käyttämään.

• Tarkistakaa, että löydätte kaikki sisällöt: tarinan, tietotekstin, 

tehtävät ja sanaselitykset. Nämä ovat jokaisessa kohteessa 

omalla sivullaan. Saat vaihdettua sivua klikkaamalla nuolta tai 

pyyhkäisemällä sivua.
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Matkavalmisteluja 2

Kokeile virtuaalivaellusta!

• Helenan jalanjäljissä -löytöretken paikkoja voi tutkia myös 
virtuaalivaelluksella. Sen on tuottanut Turun merikeskus 
yhteistyössä Pyhiinvaelluskeskuksen kanssa. Linkki: Merikeskus 
- Pyhiinvaellus (360tour.fi)

• Valitse Pyhiinvaelluskierros. Kun klikkaat maiseman oikeaa 
yläkulmaa, aukeaa valikko, josta löydät Turun tuomiokirkon, 
Pyhän Katariinan kirkon ja Koroistenniemen. Sisällöt voi joko 
lukea tai kuunnella. Maisemassa voi myös liikkua.

• Samalta virtuaalivaellukselta löydätte myös muita kohteita, 
jotka kertovat Aurajokilaaksosta laajemminkin. Tutustu 
esimerkiksi Vanhalinnan linnavuoreen ja Ravattulan
Ristimäkeen, jotka olivat tärkeitä paikkoja ennen 
Koroistenniemen piispankirkon ja Turun tuomiokirkon 
rakentamista. 

Kuva: 360tour.fi verkkosivut

https://pyhiinvaellus.360tour.fi/


Matkavalmisteluja 3

Suunnittele retkipassi!

• Löytöretken pysähdyspaikoilta on mahdollista kerätä muistoksi 
leimoja. 

• Leimoja säilytetään mustissa pyhiinvaelluslaatikoissa, jotka on 
merkitty simpukkamerkillä. Simpukka on ikivanha 
pyhiinvaeltajien symboli, jota käytettiin jo keskiajalla.

• Turun tuomiokirkon laatikossa on kaksi leimaa: aloitusleima ja 
päätösleima. Lisäksi Pyhän Katariinan kirkolla ja 
Koroistenniemellä on leimat. Halistenkoskella ei ole leimaa. 
Leimoja kertyy siis yhteensä neljä.

• Jos haluatte kerätä leimoja, tarvitsette niille retkipassin. 
Ideoikaa, millainen se voisi olla. Voitte valmistaa yhden 
yhteisen passin, muutaman passin eri pienryhmille tai 
jokaiselle oppilaalle oman.

• Passin koristelussa voi käyttää inspiraation lähteenä 
esimerkiksi Aurajokea, simpukkasymbolia tai retkeilyyn ja 
vaeltamiseen liittyvää kuvastoa.
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Toivottavasti viihdyt Helenan jalanjäljissä!
Hyvää matkaa!



Purkumateriaali luokkaan

• Seuraavilla sivuilla olevan ohjeen avulla voitte toteuttaa 
retken jälkeen luokassa sana- ja kuvataidetyön, joka 
yhdistyy retken sisältöön ja palauttaa sitä mieleen.

• Tehtävän idea on luoda luokan oma kivimuuri, johon 
jokainen oppilas tekee oman kivensä. Yksittäiset kivet 
kertovat ainutlaatuisista yksilöistä, ja kun ne ”muurataan” 
yhteen, ne muodostavat vahvan ja kestävän kokonaisuuden. 
Muuri on kuva teidän luokastanne, ja samalla se vertautuu 
keskiaikaisen kivikirkon rakentamiseen, jossa jokaisella 
kyläyhteisön jäsenellä oli merkitystä. 

• Tarvitsette ainakin vesiväreille soveltuvaa paperia 
mielellään koossa A3, vesi- tai peitevärit ja siveltimet, 
sakset, tusseja kirjoittamiseen, teippiä, sinitarraa tai muuta 
vastaavaa kiinnittämistä varten. Lisäksi voitte 
mahdollisuuksien mukaan varata sieniä, pillejä ja glitteriä.



• Jos sinulla on tallessa kuva Pyhän Katariinan kirkolta, tutki 
ensin sitä. Minkä muotoinen kivi on, miltä sen pinta näyttää, 
millaisia sävyjä siinä on? Voitte myös kerätä luokkaan pieniä, 
erimuotoisia ja -värisiä kiviä inspiraatioksi.

• Mieti kiven väriä. Kivet eivät ole vain harmaita, vaan ne voivat 
olla myös esimerkiksi mustia, valkoisia, vaaleanpunaisia, 
ruskeita tai kimaltavia. Haluatko tehdä realistisen kiven vai 
fantasiakiven? Voit tehdä vaikka monivärisen kiven, jos 
haluat. Jos teet yksivärisen kiven, yritä saada siihen 
mahdollisimman paljon sävyjä. Mieti, millainen värimaailma 
kuvastaisi sinua.

• Tee kivestä koko paperin kokoinen, mutta muodon voit valita 
itse. Ensin kivi maalataan paperille ja sitten paperista 
leikataan pois kaikki, mikä ei ole kiveä. Jos haluat, että kivesi 
ei ole ihan sileä, voit lopuksi vähän rypistellä paperia.

Oma kivi

Tee ensin kivi 
maalaamalla se 
vesi- tai 
peiteväreillä 
paperille.



Maalaaminen

• Tarkoitus ei ole tehdä pikkutarkkaa työtä, vaan laajaa pintaa 
suurpiirteisillä vedoilla. Käytä värin levittämiseen suurta 
sivellintä tai sientä. Ennen kuin väri kuivuu, voit viimeistellä 
sitä painelemalla sitä sienellä tai puhaltamalla väristä juovia 
pillillä.

• Anna sattuman vaikuttaa lopputulokseen! Kiveä ei tarvitse 
suunnitella tarkasti, vaan voit myös lähteä kokeilemaan, 
millainen kivi syntyy. Oman kiven tekeminen on fiilistelytyö, 
joka voi tulla valmiiksi nopeastikin.



Oma tarina

• Kirjoita seuraavaksi pieni teksti, joka kertoo sinusta, ikään kuin 
kirjoitettu selfie. Se voi olla runo, räppi tai kertomus. Se voi olla 
kirjakielellä tai puhekielellä, hauska tai vakava, faktaa tai fiktiota.

• Voit ideoida tekstiä esimerkiksi jatkamalla näitä ajatuksia: 
o Minä pidän…

o Minä olen hyvä…

o Minulle on tärkeää…

o Viihdyn… (missä, kenen kanssa?)

o Jos olisin luononnilmiö / vuodenaika / eläin / taivaankappale / rakennus, olisin…

o Viiden vuoden päästä olen…

• Kirjoita teksti ensin tavalliselle paperille. Kun kivi on kuivunut, 
tyylittele teksti maalauksen päälle. Tekstin ei tarvitse olla suorina 
riveinä, vaan se voi vaikka kiertää kiveä tai kulkea sillä omia mutkaisia 
polkujaan.



Muuraaminen

• Kun kivet ja niiden tarinat ovat valmiit, rakentakaa kivistä 
muuri. Sommitelkaa ne seinälle siten, että ne lomittuvat 
toisiinsa mahdollisimman hyvin.

• Jotta kivet pysyvät yhdessä, niiden väleihin tarvitaan laastia. 
Muuratkaa kivet yhteen valkoisilla, revityillä 
paperisuikaileilla. Voitte käyttää sitä paperia, joka jäi 
jäljelle, kun leikkasitte kivet muotoonsa.

• Kirjoittakaa paperisuikaleisiin asioita, jotka yhdistävät teitä 
ja tekevät teistä vahvoja yhdessä. Voitte ideoida näitä 
asioita ensin erilliselle paperille tai taululle ja sitten lisätä 
ne kokonaistaideteokseen.



Kiitos kun kuljit
tällä matkalla
mukana!
Olisi hienoa nähdä kuvia toteutetuista töistä! 
Jos teidän luokka on rakentanut oman
kivimuurin, lähetä siitä kuva:

pyhiinvaelluskeskus@evl.fi

Jos luokallanne on oma somekanava ja teette
retkeltä tai sen jälkeen päivityksen, voit
tägätä mukaan pyhiinvaelluskeskuksen:

@pyhiinvaellussuomi


