


Viestipyhiinvaellus2022: Ilmoittautuminen Turun
arkkihiippakunta

Kohtuus. Kestävyys. Toivo. Viestipyhiinvaellus 2022.

Viestipyhiinvaellus kulkee Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin Savonlinnasta Turkuun 26.5.-14.8.2022.
Vaellus jatkuu Pyhän Olavin merireitillä 14.-19.8.2022 kohti saaristoa ja Ahvenanmaata.

Viestipyhiinvaellusta toteuttaa monipuolinen verkosto Suomen evankelisluterilaisen kirkon
seurakuntia, pyhiinvaellusverkostoja ja muita yhteistyökumppaneita muun muassa
partiolippukunnista, Suomen Ladusta, kotiseutuyhdistyksistä ja liikuntajärjestöistä. Vaelluksen
osuudet toteutetaan paikallisesti ja niissä alueellista vaihtelua. Osa osuuksista kuljetaan kävellen, osa
pyörällä, kirkkoveneellä tai purjehtien.

Jokainen vaeltaja vaeltaa omaa vastuullaan ja vastaa vaelluksen mahdollisista kustannuksista
itse. Vaeltajat eivät kuulu yhteisen vakuutuksen piiriin vaan omaa matkavakuutusta
suositellaan. Osuuksilla on vaihtelevaa sisältöä, muun muassa rukous- ja hartaussisältöä sekä
kulttuurihistoriallista tietoa. Voit osallistua yhdelle tai useammalle vaellusosuudelle oman
mielenkiintosi mukaan. Vaellukselle jokainen on lämpimästi tervetullut maailmankatsomuksesta
riippumatta. 
 
Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan viestivaelluksen Turun arkkihiippakunnan alueen
osuuksille. Osuudet on listattu tapahtuma/aikajärjestyksessä, ja ne kuljetaan 27.7.-14.8.2022.
Huomioitavaa on, että usealla paikkakunnalla vaeltajan tulee itse järjestää majoitukset ja ruokailut.
Nämä ovat maksullisia ja vaeltaja vastaa kuluista itse.

Pääset aikataulutietoihin täältä: http://www.pyhiinvaellussuomi.fi/viestipyhiinvaellus

HUOM:
- Lue ilmoittautumisohjeet huolella. 
- Ilmoittautumislomakkeessa on useampi sivu, klikkaathan lomakkeen loppuun asti. 
- Kaikki osuudet ovat kaikki erilaisia ja jokaiselle etapille täytyy varustautua eri tavoin.
- Tutki jokaisen etapin varustetaso ja vaeltajan vaatimukset. 
- Ilmoittaudu mukaan osuuksille omat voimat ja jaksamisen tunnistaen. 
- Varaa matkalle varusteet joka säähän, hyvät kengät, evästä itselle, vesipullo, mahdolliset lääkket ja
muut henkilökohtaiset tarvikkeet, säästä riippuen aurinkolasit, aurinkorasvaa ja päähine.
- Varaa mukaan myös käteistä. Vaeltaja vastaa mahdollisista majoitus- ja ruokailukustannuksista itse
paikan päällä.
- Majoituksen kustannuksista vastaa jokainen vaeltaja itsenäisesti paikan päällä. 
- Merkitse itsellesi talteen päivämäärät ja varustautumisen vaatimukset. 
- Jokaiselle etapille toivotaan ilmoittautumiset viikkoa ennen lähtöpäivää.
- Mikäli ilmoittautumisessa tulee jotain kysymyksiä, ole yhteydessä Timo Heleniukseen
timo.helenius@evl.fi. Tai vaihtoehtoisesti 20.6. lähtien Pinja Luomaan, pinja.luoma@evl.fi. 

Lämpimästi tervetuloa yhteiselle matkalle kohtuuden, kestävyyden ja toivon tiellä!

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

http://www.pyhiinvaellussuomi.fi/viestipyhiinvaellus


Etapit Turun arkkihiippakunnan alueella (kilometrit ovat suuntaa-antavia):

1. Yhteystiedot *

Etunimi

Sukunimi

Puhelin

Sähköposti

Osoite

2. Ilmoittaudun etapille: 27.7. Ripovuori - Huittisten Pyhän Katariinan
kirkko (n. 5 km)
Huittisten seurakunta ottaa viestin vastaan Ripovuorella klo 12. Ripovuorella seurakunta tarjoaa
makkaraa ja juotavaa. Majoitus Huittisten seurakuntakeskuksella (lattiamajoitus omin patjoin).
(Työntekijöiden) päivystys srk-keskuksella yöpymisen ajan. Seurakuntakeskuksella käytettävissä
pieni keittiötila, jossa mikro, hella, uuni, jääkaappitilaa, astioita, ruokailuvälineitä.

Majoittumisen jälkeen keskiviikkona:
Mahdollisuus käydä tutustumassa kirkossa. Opas paikalla klo 17 asti, ovet ovat auki klo 18 asti.
Kirkon vieressä myös museo, johon kannattaa tutustua.
Kauniilla säällä Wpk:n rannassa voi käydä uimassa.

Klo 18 alkaa kesäillan hartaus seurakuntakeskuksen takapihalla.
Päivällinen ja iltapala omalla vastuulla.

3. Taukopäivä Huittisissa 28.7.
Klo 8.45 aamuhartaus seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa, jonka jälkeen seurakunta tarjoaa
aamupalaa.

Päivän aikana paikkoja, joissa voi käydä:
Pahkaparatiisi
Pitsipirtti, yli 500 käsin nyplättyä pitsiä
Vanhankosken lehtoalue, jossa myös pyhiinvaellusteemaisia rasteja
Kirkko avoinna klo 11-17
Museo avoinna klo 12-17, pääsymaksu 2€/Museokortti
Vanha pappila
Kulttuurikierros Huittinen on lisätyn todellisuuden kierros, joka sisältää kymmenen taulua Huittisten
keskustan alueella.

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen



Lataa sovelluskaupasta Salmi AR ja sieltä Kulttuurikierros Huittinen -sisältöpaketti. Tämän jälkeen
voit kiertää herättämässä eloon herätetaulut  ja kuulla mielenkiintoisia kertomuksia Huittisten
historiasta. Taulujen sijainnit on merkitty sovelluksesta löytyvään karttaan.

Kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm kulkevat reiteillä 28.-31.7. Ohjelmalliset osuudet
mahdollisia. 

Klo 19 iltakirkko ja messu Huittisten kirkossa.

4. Ilmoittaudun etapille: 29.7. Huittisten seurakuntakoti - Kokemäen Pyhän
Henrikin saarnahuone (n. 28 km)
Lähtöhartaus Birgitta-salissa klo 8.30. Seurakunnan tarjoama aamupala. Matka Kokemäelle alkaa
aamupalan jälkeen. Matka kuljetaan kävellen Lauhaan Maija pirtille. Matka n. 9km.

Lauhan Maamiesseura pitää kahviota, josta saa ostaa kevyen lounaan. Hinta alle 10e.
Maijapirtti Lauhantie 522, 32700 Huittinen

Maijapirtiltä matka jatkuu traktorikyydillä Risteen risteykseen asti. Traktorikyydistä vastaa Huittisten
Wanhat konneet. (Jos pyhiinvaeltaja kulkee polkupyörällä, on matka jatkettava sillä, koska
traktorikyytiin ei mahdu polkypyörät).

Loppumatka kuljetaan kävellen Pyhän Henrikin saarnahuoneelle Risteen keskustasta (n. 2,7km).
Viestikapulan vaihto Kokemäellä Pyhän Henrikin saarnahuoneella noin klo 16.

Kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm kulkevat reiteillä 28.-31.7. Ohjelmalliset osuudet
mahdollisia.

5. Ilmoittaudun etapille: 29.7. Kokemäen Pyhän Henrikin saarnahuone -
Kokemäen Kustaa III:n kirkko (1 km)
Kävellään Kokemäen Kustaa III kirkolle, jossa hartaus. Siirtyminen ja majoitus seurakuntakeskuksella
(lattiamajoitus).

Kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm kulkevat reiteillä 28.-31.7. Ohjelmalliset osuudet
mahdollisia.

Tarvitsen majoituksen

Syön aamupalan Huittisten seurakuntakeskuksessa

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen traktorikyydin

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen



6. Ilmoittaudun etapille: 30.7. Kokemäki - Harjavallan Kaikkien autuuksien
kirkko (n. 15 km)
Aamuhartaus Kokemäen joen rannassa, josta joukko lähtee kahtena ryhmänä Harjavaltaan (toinen
ryhmä kirkkoveneellä jokea pitkin ja toinen kävellen; tarvitaan siis kaksi opasta). Aamupalan jälkeen
(seurakunta tarjoaa 5€ hintaan) kävelyporukka vanhan sillan yli takaisin joen länsirannalle ja Pyhän
Olavin reittiä kohti Harjavaltaa.

Pysähtyminen Emil Cedercreutzin museolla mahdollisuutena. (https://www.harjavalta.fi/kulttuuri-
ja-vapaa-aika/museo/)

Viestikapulan vastaanottamisen yhteydessä Kaikkien autuuksien kirkon esittely. Omakustanteinen
ruokailu Harjavallan keskustan ruokapaikoissa (esim. Hesburger, Gala Kebab Pitzeria, Harjavallan
Pizzamestarit, Ravintola Harjavalta Kebab Pizzeria, Vilkun Auto-Grilli Oy).

Hyvin rajoitettu majoittumismahdollisuus seurakuntatalon nuorisopäädyssä (lattiamajoitus, 5-6 hlöä).
Tilassa on wc ja keittiö, mutta ei suihkua. Uimahalli ja sen pesutilat ovat kiinni kesäkuukausina.

Kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm kulkevat reiteillä 28.-31.7. Ohjelmalliset osuudet
mahdollisia.

7. Ilmoittaudun etapille: 31.7. Harjavallan Vanha kirkko - Nakkilan kirkko
(n. 11 km)
Lähtöhartaus Harjavallan Vanhassa kirkossa klo 9.00, jonka jälkeen lähdetään kohti Nakkilaa. Matkan
varrella noin 3 km päässä on Hakuninmäen ravintola. Sunnuntailounas on klo 12-15 (vaeltajat ovat
kuitenkin luultavasti ohittaneet tämän paikan jo tätä ennen). Padon kohdalla reitti menee Paratiisin
luontopolulle portaita alaspäin. Polkua seurataan Satalinnan sairaalaan menevälle tielle asti ja
käännytään takaisin Pohjoisrannantien vieressä kulkevalle pyörätielle kohti Nakkilan kirkkoa.
Viestikapula vaihtuu Nakkilan kirkolla klo 14. Kirkossa tutustuminen kirkon alakerran kryptaan, jossa
lähtöhartaus.

Nakkilan seurakuntakodilla tarjolla lounas (hinta 8€). Kirkonmäellä kirkossa ja seurakuntakodilla on
wc-tilat. Seurakuntakodilla on myös pienen saunan suihkutila käytössä.

Kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä Roosa Söderholm kulkevat reiteillä mukana 28.-31.7. Ohjelmalliset
osuudet mahdollisia.

8. Ilmoittaudun etapille: 31.7. Nakkilan kirkko - Ulvilan Pyhän Olavin kirkko
(n. 13 km)

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

Osallistun tälle etapille

Syön lounaan (8€) seurakuntakodilla

https://www.harjavalta.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/


Viesti lähtee Nakkilan kirkolta ja siirtyy Kokemäenjoen pohjoispuolelle, jossa matka jatkuu Ulvilaan.
Pysähdys Ulvilan Liikistön muinaismuistopaikalla. Viesti luovutetaan Ulvilassa Pyhän Olavin kirkolla.
Omatoiminen ruokailu ja majoittuminen. 28.-31.7. mukana kulkevat kirjailija Juha Hurme ja näyttelijä
Roosa Söderholm. Ohjelmalliset osuudet mahdollisia.

9. Taukopäivä Ulvilassa 1.8.
Mahdollinen omatoiminen käynti Porissa (joukkoliikenteen reitit ja aikataulut: https://www.ulvila.fi
/palvelut-ja-asuminen/tekniset-palvelut/kadut-ja-liikenne/joukkoliikenne/)

Majoitus- ja ohjelma omatoimisesti.

10. Ilmoittaudun etapille: 2.8. Ulvilan Pyhän Olavin kirkko - Luvian kirkko
(n. 22 km)
Etappi kuljetaan omin tai itse vuokratuin polkupyörin. Myöhemmin tarkentuva yöpymismahdollisuus
Luvialla. Ruokailu pääosin omakustanteinen. Luvialla K-market, Sale, pankki ja apteekki.

11. Ilmoittaudun etapille: 3.8. Luvian kirkko - Eurajoen Kustaa Aadolfin
kirkko (n. 32 km)
Etappi kuljetaan omin tai itse vuokratuin polkupyörin; paikallisia pyörävuokraamoja ei ole. Luvian
kirkolla klo 10 lähtöhartaus. Reitin varrella olevalla Kuivalahden rukoushuoneella sen esittely ja
hartaus. Seurakunta tarjoaa rukoushuoneella lounaan.

Reitti jatkuu Irjanteen kirkolle, jossa sen esittely. Tervetuloa Eurajoelle -hetki kirkossa.

Itse varattava omakustanteinen yöpymismahdollisuus Eurajoen kristillisellä opistolla (https://eko.fi/).

12. Taukopäivä 4.8. Eurajoella
Eurajoen tapahtumakalenteri: https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/
Vuojoen kartano 4km suuntaansa Eurajoen kirkolta
Opistolla ruokailut omalla kustannuksella
K-supermarket, S-market, apteekki, pankit
Mahdollisuus vierailla Välimaan perinnetorpalla

Osallistun tälle etapille

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

Osallistun tälle etapille

Syön lounaan Kuivalahden rukoushuoneella

https://www.ulvila.fi/palvelut-ja-asuminen/tekniset-palvelut/kadut-ja-liikenne/joukkoliikenne/
https://eko.fi/
https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/


Ilmainen yleisösauna ja uintimahdollisuus Lahdenperässä

Majoitus ja ohjelma omatoimisesti.

13. Ilmoittaudun etapille: 5.8. Eurajoen kirkko - Rauman Lapin kirkko (n. 21
km)
Etappi kuljetaan omin tai itse vuokratuin polkupyörin; paikallisia pyörävuokraamoja ei ole. Reitti
kulkee Santolvin kallion kautta; mahdollinen Pyhälle Olaville nimetty varhaiskirkon/kappelin paikka
kallion laella. Tutustutaan alueeseen ja sen tarinaan. Reitti kulkee myös UNESCO:n
maailmanperintökohteen kautta (https://www.sammallahdenmaki.fi/); tutustutaan alueeseen.
Omakustannelounas Kivikylässä.

Rauman seurakunta ottaa viestin vastaan Lapin kirkolla, jossa hartaushetki klo 16. Saunomis- ja
rajallinen majoittumismahdollisuus Narvin kesäkodilla (matkaa Lapin kirkolta n. 5,5 km).

14. Ilmoittaudun etapille: 6.8. Lapin kirkko - Ihoden koulu / nuorisotila (n.
24 km)
Tämä etappi kuljetaan omin tai itse vuokratuin polkupyörin. Aamupalamahdollisuus Lapin
seurakuntakodilla. Lähtöhartaus Lapin kirkossa klo 10.

15. Ilmoittaudun etapille: 6.8. Ihoden koulu /nuorisotila - Pyhärannan
kirkko (n. 12km)
Tämä etappi kuljetaan omin tai itse vuokratuin polkupyörin. Viestin vaihto Ihoden nuokkarilla klo 12.
Kyläkahvila auki klo 12-18 (Ihoden kylätie 27). Pyhärannan kirkolle saavuttua Seuriksen
soppapäivällinen klo 15-18.30 (Kirkkopolku 9). Uimamahdollisuus aivan kirkon vieressä. Partiolaisten
iltanuotio klo 19 (Pyhärannan partiolippukunta Korpiankkurit).

Majoitusmahdollisuus rajatulle ryhmälle seurakuntatalon salissa ja päiväkerhotilassa sekä aidatulla
leikkikentän nurmikolla partiolaisten puolijoukkueteltassa.

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

Osallistun tälle etapille

Syön aamupalan Lapin seurakuntakodilla

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

https://www.sammallahdenmaki.fi/


16. Ilmoittaudun etapille: 7.8. Pyhärannan kirkko - Kalannin Pyhän Olavin
kirkko (n. 18 km)
Tämä etappi kuljetaan omin tai itse vuokratuin polkupyörin. Seuriksella aamupala klo 8-9.30
(Kirkkopolku 9); Pyhärannan seurakunnan diakoniatoimintaryhmä. Jumalanpalvelus (Vaeltajien
messu) klo 10 ja matkaan siunaaminen; Pyhärannan kirkko (Kirkkopolku 9).

Klo 14 Kalannin Pyhän Olavin kirkossa järjestetään Pyhiinvaellusmessu. Ennen messua
pyhiinvaeltajille on tarjolla maksutta suolaista piirakkaa, mehua ja kahvia joko ulkona tai
seurakuntakodissa säästä riippuen.
Messun jälkeen on kirkkokahvit Kalannin kirkon kahvilassa. Kahvituksesta vastaa Kalanti-Seura.

Pyhiinvaeltajat voivat yöpyä maksutta Kalannin seurakuntakodissa tai kirkossa (maks. 15 henkilöä).
Yöpyjille on tarjolla patjat, tyynyt ja lakanat. Ruonlaittoa varten käytössä on keittiö. Lisäksi
seurakuntakodissa on suihkut, WC:t ja pyykinpesukone. Yöpyminen on myös mahdollista kuudelle
hengelle veloituksetta yksityishenkilöiden kautta joko 4-henkilön mökissä tai 2-henkilön asunnossa,
joissa molemmissa on keittiö, WC, suihku, sauna ja petivaatteet.

Pyhiinvaeltajille on tarjolla niin maanantaina kuin tiistaina aamupala seurakuntakodissa 5 €:n hintaan.
Jos vaeltajat haluavat osallistua 8.8. retkelle, retken hintaan sisältyy lounas. Muussa tapauksessa
lounas maksaa 6 €. Kalannin Pyhän Olavin kirkolta ja seurakuntakodilta on 400 metrin matka
lähimpään K-kauppaan sekä aivan kirkon vieressä palvelee SEO-huoltoasema.

17. Taukopäivä Kalannissa 8.8.
Pyhiinvaeltajille on tarjolla niin maanantaina kuin tiistaina aamupala seurakuntakodissa 5 €:n hintaan.

Pyhiinvaellusretki (Lähtö ja paluu Kalannin Pyhän Olavin kirkolta)

Pyhiinvaellusretkellä tutustutaan niin Kalannin kuin koko Uudenkaupungin seurakunnan alueen
merkittäviin hengellisiin paikkoihin ja kulttuurihistoriallisesti sykähdyttäviin kohteisiin. Retkelle mahtuu
yhteensä 46 henkilöä ja ilmoittautuminen tapahtuu joko netin kautta tai diakoniatyöntekijä Elise
Heinoselle (050 3635117/elise.heinonen@evl.fi) 29.7. mennessä. Retkellä kuljetaan bussilla. Retken
hinta on ruokineen päivineen 20 €.

Pyhiinvaellusretken ohjelma
Klo 11 hartaus Kalannin Pyhän Olavin kirkossa
Klo 11.15 Kalannin Marttojen keittolounas Kalannin seurakuntakodissa
Klo 12.15 Liisankivi, jossa tutustutaan kalantilaisen Liisa Eerikintyttären elämänvaiheisiin ja
rukoilevaisuuden historiaan.
Klo 12.30 Liisa Eerikintyttären syntymäkotivierailu ja kahvitauko
Klo 13.30 Uudenkaupungin Vanhaan kirkkoon tutustuminen
Klo 14.45 Pyhämaan uhrikirkkoon tutustuminen, päätöskahvit ja rukoushetki
Klo 16.15 kalantilaisen virsirunoilja Efraim Jaakolan muistokivellä vierailu Orivossa
Klo 16.45 paluu Kalannin kirkolle

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

Syön aamupalan (5€) seurakuntakodissa



Muuta ohjelmaa maanantaina

Lasten pyhiinvaelluspolku klo 9.30-12 Kalannin Pyhän Olavin kirkon ympäristössä. Elämyksellinen ja
toiminnallinen pyhiinvaelluspolku on tarkoitettu lapsiperheille. Sen yhteydessä on tarjolla mehua ja
pientä purtavaa.

18. Ilmoittaudun etapille: 9.8. Kalannin Pyhän Olavin kirkko - Vehmaan
Pyhän Margareetan kirkko (n. 23 km)
Tämä etappi kuljetaan joko kävellen tai omin / itse vuokratuin polkupyörin. Pyhiinvaeltajille on tarjolla
niin maanantaina kuin tiistaina aamupala seurakuntakodissa 5 €:n hintaan. Klo 11.30 kävelijöiden
lähtö Kalannin Pyhän Olavin kirkolta. Klo 13.30 pyöräilijöiden lähtö Kalannin Pyhän Olavin kirkolta.
Pyhiinvaeltajille jaetaan ennen lähtöä pyhiinvaelluskartta, johon on merkitty vaellettava reitti ja
pysähdyspaikat sekä turvallisuuteen liittyviä asioita. Jos kävelijät tarvitsevat kyydin Vehmaasta
Kalantiin, se on tarvittaessa mahdollista järjestää.
Yhteistyökumppaneina ovat Kalanti-Seura, Kalannin Martat ja Uudenkaupungin Merihait.
 
Välietapit:
Kaukjärvi, jossa on tarjolla makkaraa, sämpylää, mehua ja vettä edullisesti. Rannalla on myös
WC-tilat käytössä.
Kalannin ja Vehmaan raja, jossa on Kalannin Marttojen mehupiste.
Tanhuantupa, jossa on kahvitarjoilu pientä maksua vastaan Pohjoiskulman kyläyhdistyksen
järjestämänä. Myös WC-tiloja on mahdollista käyttää.
Klo 18 hartaus Vehmaan Pyhän Margareetan kirkossa.

Majoitusmahdollisuus Myllyjärven leirimajalla, Myllyjärventie 41, 23210 Vehmaa
Bed & Breakfast – 15 € / 1 yö, 25 € / 2 yötä.
Srk:n omistama leirimaja sijaitsee Myllyjärven rannalla n. 2 km kirkolta (ei reitin varrella). Käytössä
keittiö, wc-tilat, suihkut ja sauna. Majoitus kerrossängyissä (1x2h huone, 4x4h huoneet) tai
lattiamajoituksessa (aitta). Omat makuupussit/tyynyt/lakanat/pyyhkeet (voidaan lainata, jos etukäteen
varaus).
Ruokakauppa, ravintola, kahvio, grillikioski jne. sijaitsevat Vinkkilässä n. 3 km kirkolta (reitin varrella),
5 km Myllyjärveltä. Mahdollisuus kauppa- ja huoltokuljetuksiin.

19. Taukopäivä Vehmaalla 10.8.

Osallistun taukopäivän ohjelmaan

Syön aamupalan (5€) Kalannin seurakuntakodissa

Osallistun lasten pyhiinvaellukselle

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

Syön aamupalan (5€) Kalannin seurakuntakodissa

Tarvitsen kauppa- tai huoltokuljetuksen



Päivällä: Mahdollisuus melontaan Vehmassalmella, etukäteisvaraus
klo 18 Barokin parhaat groundit -konsertti kirkossa, esiintyjänä Duo All’Improvviso, ohjelma 10 €.
Mahdollisuus saunaan ja uintiin, myös kyläyhdistyksien saunat (Himoinen, Hietajärvi, Rautila).

20. Ilmoittaudun etapille: 11.8. Vehmaan Pyhän Margareetan kirkko -
Lemun Pyhän Olavin kirkko (n. 25 km)
Tämä etappi kuljetaan joko kävellen tai omin / itse vuokratuin polkupyörin. Klo 9.00 Aamukaffet
Museonmäellä/kylätalolla (pientä korvausta vastaan). Klo 10.00 hartaus Kappelmäellä keskiaikaisen
kirkon muistomerkillä (6,2 km Vehmaan kirkolta). Mukana Kotiseutuyhdistys ja Lahdingon
kyläyhdistys. Klo 12-15 Pysähtymispaikka / avoimet ovet Mietoisten kirkolla ja srk-kodilla –
keittolounas (15 km Kappelmäeltä) pientä korvausta vastaan, järj. Mynämäen seurakunta. Klo 18
Iltahartaus Lemun kirkko (Monnoistentie 18, 21230 Masku).

Viestipyhiinvaellukseen osallistujien mahdollista yöpyä to-pe yö (11.-12.8.) Lemun Pappilassa
(Pappilantie 3, 21230 Lemu) patja/lattiamajoituksessa. Tarjolla on tilauksesta iltapala ja aamiainen.
Pappilassa on uudet keittiö- ja saniteettitilat.

21. Ilmoittaudun etapille: 12.8. Lemun Pyhän Olavin kirkko - Raision
Pyhän Martin kirkko (n. 16 km)
Klo 10 Lemun kirkko (Monnoistentie 18, 21230 Lemu): hartaus ja lähtö viestiosuudelle. Viestikapula
luovutetaan Raision seurakunnan edustajille Raision Pyhän Martin kirkolla. Lounas (5,- €)
seurakuntatalossa. Seurakuntatalossa on myös peseytymismahdollisuus.

Majoituksen voi varata omatoimisesti Raision keskustassa sijaitsevista hotelleista Hotelli Martinhovi ja
Hotelli Loimu Raision. Seurakuntatalon alakerrassa on myös mahdollisuus maksuttomaan
lattiamajoitukseen (oma makuupussi) peseytymis- ja saunomismahdollisuuksin. Raision keskustassa
ja Kauppakeskus Myllyssä on omakustanteisia ruokailupaikkoja ja kauppoja, joista voi hankkia eväitä.

Raision kirkkomaalla kannattaa tutustua mietiskelypolkuun, vitriinien kertomuksiin ja Kirkkauden
kappeliin, jonka sanotaan olevan koko maailmassa ainutlaatuinen katettu ja aina sulana pysyvä osa
hautausmaata. Teräsrunkoisen, Taivassalon graniitista ja lasista tehdyn rakennuksen on suunnitellut
arkkitehti Bey Heng, ja se on valmistunut 1992. Raision kirkossa on myös mahdollisuus
omatoimiseen kirkkotilavaellukseen.

Pyhiinvaellusmessu klo 18 Pyhän Martin kirkossa. Pyhiinvaellusmessu on syntynyt Raision
seurakunnan Martinus-kuorossa, joka on mukana messussa.

Osallistun melontaan

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen

Syön iltapalan

Syön aamupalan



22. Ilmoittaudun etapille: 13.8. Raision Pyhän Martin kirkko - Koroisten
risti (n. 8 km)
Lähtöhartaus klo 10 Pyhän Martin kirkolla. Reittikuvaus: Kirkkotie – Raisiontie – Satakunnantie
(vaihtoehtona osin Niitynniskantie) - Varkkavuorenkatu (lyhyt) – Tammispaltantie – Parrantie (lyhyt) –
Leipäläntie – Kastuntie – Kastakaisenkatu – Raunistulantie – junaradan ali – Jokipellonkuja –
Viruskuja – Vähäjoen yli – Catilluspolku – Koroistenniemi. Koroisten ristillä hartaus viestikapulan
luovuttamisen yhteydessä.

Majoittuminen omakustanteisesti esim. Birgittalaisluostarin vieraskodissa (https://birgittalaissisaret.fi
/vieraskoti.html) tai Turun kristillisellä opistolla (https://linnasmaki.fi/).

23. Ilmoittaudun etapille: 14.8. Koroisten risti - Turun tuomiokirkko (n. 2,5
km)
Lähtöhartaus klo 9. Ei tarjoiluja. Sään mukainen varustus. WC perillä Tuomiokirkossa. Koroisten ristin
lähettyvillä vähän parkkipaikkoja. Viestipyhiinvaelluksen messu Turun tuomiokirkossa klo 10.00
arkkipiispa Tapio Luoman johdolla. Pyhiinvaellusjuhla messun jälkeen Tuomiokirkkotorilla.

24. Huomioita tai kommentteja

Osallistun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen (seurakuntatalon alakerran lattiamajoituksessa)

Syön lounaan (5€) Raision seurakuntatalossa

Osallistun tälle etapille

Osallistun tälle etapille

https://birgittalaissisaret.fi/vieraskoti.html
https://linnasmaki.fi/

