


Viestipyhiinvaellus2022: Ilmoittautuminen Tampereen
hiippakunta: Kanta-Häme ja Pirkanmaa

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 Tampereen hiippakunnan alueen
osuuksille. Osuudet on listattu tapahtuma/aikajärjestyksessä, ja ne kuljetaan 19.6.-27.7.2022.
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 tulee ilmoittautua viikkoa ennen lähtöpäivää.
- Mikäli ilmoittautumisessa tulee jotain kysymyksiä, ole yhteydessä Timo Frilanderiin
timo.frilander@evl.fi tai Jussi Holopaiseen jussi.holopainen@evl.fi tai Kanta-Hämeen osalta Katariina
Sorsaan katariina.sorsa@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 Tampereen hiippakunnan alueella (kilometrit ovat suuntaa-antavia):

1. Yhteystiedot *

Etunimi

Sukunimi

Puhelin

Sähköposti

Osoite

2. Ilmoittaudun etapille: 19.6. Asikkala-Lammi (n. 40km)
Viesti saapuu Lammille ja Tampereen hiippakuntaan Mikkelin hiippakunnasta Asikkalasta. Asikkala –
Lammi –väli toteutetaan pyörävaelluksena. Viesti otetaan vastaan Lammin ja Hollolan seurakuntien
rajalla, Putulan kylässä klo 14. Viestin vaihto tapahtuu rajan tuntumassa olevan Tuloiselan marjatilan
pihapiirissä (Lammintie 120, Hämeenkoski) Vaihdon yhteydessä toteutetaan lyhyt rukoushetki.
Marjatilalla on mahdollisuus omakustanteisesti nauttia virvokkeita.
Matkaa rajalta Lammin kirkolle on n. 12 km.

Puolimatkassa tällä välillä sijaitsee Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön luostarikeskus
(Panagian puistotie 39A)  Luostarikeskus ottaa vastaan pyhiinvaeltajat n. klo 15 aikaan.
Luostarikeskuksen esittelylle ja päiväkahvihetkeen varataan aikaa n. kaksi tuntia. Tämän jälkeen
matka jatkuu Lammin kirkolle. Lammin kirkossa (Katariinantie 2, Lammi) vaeltajien on mahdollisuus
osallistua musiikkihetkeen ja kirkon esittelyyn klo 18.

Majoittuminen tapahtuu omaehtoisesti Lammin Biologisella asemalla tai Villa Mainiemessä.
Molempiin ennakkovaraukset on hoidettava itse.
Yhteystiedot: Lammin Biologinen asema, Pääjärventie 320, Lammi
                       Varukset ja tiedustelut: lammi-info@helsinki.fi / p. 02 941 40733 tai 050 4151728
                       Villa Mainiemi, Mainiementie, Lammi
                       Varaukset ja tiedustelut: villamainiemi@gmail.com p. 040 6712129 Aino Juhola

Huom. Lammin seurakunnan osuus 19. – 20.6. toteutetaan kokonaisuudessaan
pyörävaelluksena. 

3. Ilmoittaudun etapille: 20.6. Lammi-Tuulos-Hauho (n. 42km)
Ma 20.6. klo 9 toteutetaan rukoushetki Lammin kirkossa. Viestipyhiinvaellus jatkuu Lammin kirkolta
Sankolan kylän ja Tuulosen kauppakeskuksen kautta (Sankolantie – Padasjoentie -  Syrjäntaantie –
Pappilantie, yht. 19 km) Syrjäntaakse Tuuloksen seurakuntakeskukseen (Pappilantie 15, Tuulos),
jossa Lammin seurakunta klo 12 tarjoaa vaeltajille keittolounaan. Ruokailun jälkeen vaeltajien on
mahdollisuus käydä tutustumassa Tuuloksen kirkkoon (Kirkkokuja 27, Tuulos) n. klo 13.30, tavata
siellä Tuuloksen keskiaikaisia ja viettää kirkossa rukoushetki. Tuuloksen kirkosta pyhiinvaeltajat

Ilmoittaudun tälle etapille



pyöräilevät takaisin Syrjäntaakse (käynti Tuuloksen kirkossa yht. 7,5 km).

Syrjäntakaa vaeltajien matka jatkuu kohti Tuuloksen alueseurakunnan ja Hauhon seurakunnan rajaa,
jossa Hauhon seurakunta ottaa viestikapulan ja pyhiinvaeltajat vastaan n. klo 15.30 – 16. Vaihdon
yhteydessä toteutetaan lyhyt rukoushetki. Matka Syrjäntakaa Hauhon rajalle etenee pitkin reittiä
Pappilantie – Pannujärventie - Vanha Kokkilantie –Poutunkankaantie – Poutunjärven risteys, yht. 7
km. Viestikapulan vaihto tapahtuu Poutunjärven risteyksessä.

Viestin vaihtopiste on Poutunkankaalla Poutunjärven risteyksessä Vanhan Kokkilantien muuttuessa
Poutunkankaantieksi. Viesti tuodaan Kokkilan ja Hankalan kautta Hauhon kirkkoon, jossa lyhyt
hartaushetki noin klo 17 ja tapulikahvit kirkkopihassa.

4. Lepopäivät Hauholla 21.6.-25.6.
Viesti viipyy Hauholla 21.-25.6. Alla päivien aikataulua:

Ti 21.6. Lepopäivä.
Ke 22.6. Päivän rukoushetket Hauhon kirkossa klo 9, 12, 18 ja 21.
To 23.6. klo 13 ja 18 urkutuokiot Hauhon kirkossa.
Pe 24.6. klo 12 juhannusrauhan julistus kirkon vieressä Skytten aukiolla.
La 25.6. klo 10 juhannuspäivän sanajumalanpalvelus Hauhon kirkossa (viestiä vastaanottamassa
Tampereen piispa Matti Repo), seppeleen lasku sankarihaudalla ja sen jälkeen kirkkokahvit
Punaisessa Tuvassa.

Majoitus- ja ravintolapalvelut paikallisesti. Paikalliset alan yrittäjät tarjoavat palvelujaan, esim.
Wanhan Raitin Kievari kirkonkylän keskustassa  https://www.ravintolakievari.fi ja Hahkialan Uiskola
noin 6 km päässä https://www.uiskola.com/

5. Ilmoittaudun etapille: 26.6. Hauho-Hämeenlinna (n.18km)
Sunnuntaina 26.6. klo 10 messu Hauhon kirkossa, kirkkokahvit Punaisessa Tuvassa. Siirtyminen
Hauhon hautausmaalle, jossa klo 12 Hautausmaajuhla. Viesti lähtee sen jälkeen Hauhontaustantietä
ja edelleen Korventaustantietä kohden Hämeenlinnan rajaa. Vaihtopiste Kyöpelintiellä noin klo 17.

6. Ilmoittaudun etapille: 26.6. Hämeenlinna (lepopäivät Hämeenlinnassa
27.-28.6.)
Viesti saapuu iltapäivällä 26.6. Hauholta Hämeenlinnan rajalle Kyöpelintielle noin klo 17 ja yhdessä
kävellään Hämeenlinnan kirkkoon, jossa pieni tilaisuus/hartaus ja kahvit.

Viestin lepopäivät ma-ti 27.-28.6. Hämeenlinnassa.

Ilmoittaudun tälle etapille

Osallistun mukaan Hauhon lepopäiviin

Ilmoittaudun tälle etapille



7. Ilmoittaudun etapille: 29.6. Hämeenlinnan kirkko - Hattulan Pyhän Ristin
kirkko (n. 15km)
Kokoontuminen Hämeenlinnan kirkossa (Kirkkorinne 2, Hämeenlinna) keskiviikkona 29.6. klo 10.50.
 Klo 11 lähdemme liikkeelle kohti Hattulan Pyhän Ristin kirkkoa.

Matkan pituus on noin 15km. Vierailu Hämeen Linnan kappelissa, jossa hartaus.

Vaellus päättyy Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon, jossa Hattulan seurakunta vastaanottaa viestin. 

Päätapahtumapäivän vaellus on osallistujille maksuton. Hämeen Linna toivottaa pyhiinvaeltajat
tervetulleiksi linnaan maksutta.

8. Ilmoittaudun etapille: 30.6. Hattula/Parola – Iittala/Kalvola (Kalvolan
kirkko) (n. 25 km)
Lähtöhartaus Hattulan Pyhän Ristin kirkossa klo 14.30. Matkaan lähdetään omilla polkupyörillä kirkon
edestä klo 15. Reitti kulkee Pälkäneentien yli Kalliolantielle ja siitä edelleen Radanvarsitietä
Hattulantielle. Reitti kulkee Merventietä Ihalemmentielle. Moottoritie ylitetään ja matka jatkuu
Lehijärven pohjoispuolitse. Ennen Pelkolaa käännytään Könömaantielle ja vajaan kahden kilometrin
jälkeen Leteensuontielle. Tie päättyy vanhalle kolmostielle, jolta vajaan kilometrin jälkeen poiketaan
vasemmalle Kankaistentielle. Muutaman kilometrin jälkeen matka jatkuu Kotkajärventietä oikealle.
Iittalan tielle käännytään liikenneympyrän kolmannesta liittymästä.

Hartaus Kalvolan kirkolla klo 17. Vaeltajat voivat samalla tutustua hautausmaahan ja siellä
sijaitsevaan keskiaikaiseen kivisakastiin. Uintimahdollisuus Äimäjärven urheilukentän viereisellä
rannalla. Vaeltajat voivat halutessaan laittaa omista eväistä pientä iltapalaa kirkon yhteydessä
sijaitsevassa, lähinnä pienimuotoiseen juhlakäyttöön tarkoitetussa tilassa. Iittalan keskustasta
liikenneympyrän liepeiltä löytyy S-market, ABC (ei ravintolapalveluita), R-kioski sekä apteekki.

Omakustanteinen yöpyminen on mahdollista esimerkiksi maalaishuvila Wanhassa Virkailijassa tai
Guesthouse Solbackassa (puh. 040 530 3863, s-posti: asiakaspalvelu@wanhavirkailija.fi).  Muita
mahdollisia ovat Könnölän matkailutila 30.-1.7. välillä (puh. 0400-684 769, s-posti:
konnola@konnola.fi).

9. Lepopäivä Kalvolassa 1.7.
Majoitus ja ohjelma omatoimisesti.

Ilmoittaudun tälle etapille

Ilmoittaudun tälle etapille
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10. Ilmoittaudun etapille: 2.7. Kalvola – Sääksmäki (n.20 km)
Lähtöhartaus Kalvolan kirkossa klo 17.  Viesti lähtee Kalvolan kirkon edestä Sääksmäelle klo 17.30.
Matka taitetaan polkupyörällä. Reitti kulkee Kalvolan kirkolta vanhalle kolmostielle, jota jatketaan
Sääksmäen sillan yli. Käännytään oikealle Kruutilantielle, josta liitytään Huittulantielle. Huittulantietä
jatketaan n. 100 m, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Kelhinpolulle. Tätä jatketaan Sääksmäen
kirkolle saakka. Perillä ollaan kello 19 mennessä.

Saapumisillan iltapala ja majoitus voidaan järjestää Sääksmäen kirkolle. Majoitus kirkossa. Iltapala ja
aamupala tarjolla Kirkontuvalla ja tai Kellotapulissa. Tarvittaessa majoitusta voidaan tiedustella
Voipaalaan laajentuen.  Ehtoollishetki/iltahartaus sekä aamuhartaus onnistuu.
Peseytymismahdollisuudet rajalliset.

11. Ilmoittaudun etapille: 3.7. Sääksmäki - Valkeakoski (n. 9km)
Majoitus seurakuntatalolla tai omaehtoisesti hotelli Waltikassa tai Apian mökeissä, näistä
ennakkovaraukset hoidettava itse. Seurakuntatalomajoitus omin majoitusalustoin ja makuuvälinein,
suihkumahdollisuus, wct, ilta- ja aamupalat järjestyy, hartaudet aamussa ja illassa myös. Välittömässä
läheisyydessä laajasti auki olevat ravintolat ja ruokakaupat evästäydennystä varten.

12. Ilmoittaudun etapille: 4.7. Valkeakoski – Lempäälä (n. 25km)

Mahdollisuus rantasaunaan ja uimiseen kirkon läheisyydessä, sauna käytettävissä klo 16-19.
Päivällistä tarjolla Lempoisten seurakuntatalolla klo 17.00 hintaan 10 e / hlö, osoite Kirkkopolku
1, 37500 Lempäälä. Kesäillan messu Pyhän Birgitan kirkossa klo 19 / Manta Jutila. Kirkon läheltä
löytyy ruokapaikkoja sekä kauppoja. Hyvät yhteydet Tampereelle (juna & bussi). Yöpymistä voi
tiedustella Uotin kylpylästä, Uotintie 10, 37500 Lempäälä. Puhelin 03 282
3111, k.uoti@lempaalaspa.fi Pienimuotoinen telttamajoitus mahdollinen seurakuntatalon takana.

13. Lepopäivä 5.7. Lempäälässä
Taukoa pyhiinvaelluksesta. Majoitus ja ohjelma omatoimisesti.

14. Ilmoittaudun etapille: 6.7. Lempäälä – Sääksjärvi, Seurakuntatalo
Satama (n.16 km)

Ilmoittaudun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen (yöpyminen kirkossa)

Ilmoittaudun tälle etapille

Ilmoittaudun tälle etapille



Reitti: aamuhartaus Pyhän Birgitan kirkossa klo 9. Reitin alkupäässä vaihtelevaa tietä Hakkariin asti.
Loppupäässä metsäpolkuja. Reitin varrella mahdollisuus pysähdellä rantalaavuilla. Etapin
ohjauksesta vastaavat Heini ja Pekka Mäenpää. Päivällistä tarjolla Satamassa klo 17 hintaan 10 e /
hlö. Iltapala: omat eväät. Ehtoollishetki klo 18 (Heikki Kärhä).
Reitin pituus: n. 16 km

Yöpymismahdollisuus Sääksjärven seurakuntatalolla. Lattiamajoitus, omat makuualustat ja
makuupussit mukaan. Pankkiautomaatti ja S-market noin puolen kilometrin päässä. Yhteys
Tampereelle Karhumäen pysäkiltä runsaat 200 metriä seurakuntatalolta (bussi 50).

15. Ilmoittaudun etapille: 7.7. Sääksjärvi – Vuores – Hervanta (n.10 km)
Klo 7-9 aamiainen Sääksjärven Satamassa yöpyjille 5 eur. Mahdollisuus tankata vettä ja käyttää
wc:tä. Klo 9 alkuhartaus Satamassa Jussi Holopainen.

Saapuminen ja päätösrukous klo 16 Hervannan kirkossa (Lindforsinkatu 7, Tampere).
Reitti: Vuorekseen kävelytietä pitkin 4 km, jossa tauko ja mahdollisuus omaehtoisesti ruokailla
(kahvilavuores.fi), käydä kaupassa tai tutustua Vuoreksen taideteoksiin (Taide - Vuores-portaali).
Reitti jatkuu PyhiinvaellusTampereen reitillä Luonto ottaa vastaan rikkaassa ja vaihtelevassa
luontoympäristössä Hervantaan kolmen järven kautta. Hiljaisia rukousmietiskelyjä pitkin matkaa.
Omat eväät.

16. Ilmoittaudun etapille: 8.7. Hervanta – Messukylän vanha kirkko (n.
6km)
Lähtö ja siunaus ohjatulle vaellukselle klo 12.00 Hervannan kirkolla (Lindforsinkatu 7)
Saapuminen ja päätösrukous klo 16 Messukylän keskiaikaisessa kivikirkossa (Kivikirkontie 2)
Reitti: kuljetaan katuja ja kävelyteitä pitkin. Mahdollisuus aistia sekä hervantalaista miljöötä että
sukupolvien saattoa Tampereen vanhimmassa rakennuksessa, Messukylän keskiaikaisessa
kivikirkossa. Hiljaisia rukousmietiskelyjä pitkin matkaa. Omat eväät.

17. Lepopäivä 9.7.
Mahdollisuus tutustua omaehtoisesti Tampereen kulttuuritarjontaan.

18. Ilmoittaudun etapille: 10.7. Messukylän kirkko – Kalevan kirkko (n.
4km)

Ilmoittaudun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen (yöpyminen seurakuntatalolla)

Ilmoittaudun tälle etapille
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Messu Messukylän kirkossa (Messukyläntie 54) kiinnostuneille klo 10. Lähtö ja siunaus ohjatulle
vaellukselle klo 11.30 viereisessä Messukylän keskiaikaisessa kivikirkossa (Kivikirkontie 2)
Saapuminen ja päätösrukous klo 14.30 Kalevan kirkolla (Liisanpuisto 1).
Reitti: Helppokulkuinen (eräs PyhiinvaellusTampereen reiteistä) kulkee yllätyksellisten paikkojen ja
näköalojen kautta läpi Kalevan. Hiljaisia rukousmietiskelyjä pitkin matkaa. Omat eväät. Kalevassa
useita ravintoloita.

19. Lepopäivät ma 11.7.- ke 13.7. taukoa pyhiinvaelluksessa
Majoitus ja ohjelma omatoimisesti. Mahdollisuus tutustua Tampereen kaupunkiin ja kulttuuritarjontaan
omatoimisesti.

20. Ilmoittaudun etapille: 14.7. Kalevan kirkko – Viinikan kirkko –
Härmälän kirkko (n.10 km)
Pyhiinvaellukselle voi liittyä joko Kalevan tai Viinikan kirkolla. Lähtö ja siunaus ohjatulle vaellukselle
klo 10.00 Kalevan kirkon pääovilla (Liisanpuisto 1). Saapuminen Viinikan kirkolle klo 13. Ruokailu
omin eväin (tai www.lillan.fi). Lähtö Viinikan kirkolta (Kaartotie 1) klo 14. Saapuminen ja päätösrukous
Härmälän kirkossa (Talvitie 26) klo 17. 
Reitti: matka kulkee Sorsapuiston ja historiallisen Kalevankankaan hautausmaapuutarhan läpi harjua
alas Iidesjärven rantaan ja Viinikan vanhimman rakennuksen ohi kirkolle, joka arkkitehtuuriltaan on
kuin italialainen luostarikirkko. Viinikasta reitti jatkuu Härmälän rikkaan Arboretumin läpi
Härmälänrannan villiintyneen luonnon kautta Härmälän kirkolle (eräs PyhiinvaellusTampereen
reiteistä). Hiljaisia rukousmietiskelyjä ja pysähtymisiä pitkin matkaa. Voi vaeltaa myös vain osan.
Omat eväät. Majoittautuminen katso Visit Tampereen vinkit: https://visittampere.fi/majoitus/

21. Lepopäivät pe 15.7. – su 17.7. taukoa pyhiinvaelluksessa
Majoitus ja ohjelma omatoimisesti. Mahdollisuus tutustua Tampereen kaupunkiin ja kulttuuritarjontaan
omatoimisesti.

22. Ilmoittaudun etapille: 18.7. Härmälän kirkko – Pirkkalan Pappila
(n. 18 km)
Vaellus alkaa Härmälän kirkolta (Talvitie 26)  klo 11 ja kulkee Pirkkalan pappilaan kevyenliikenteen
väyliä, polkuja, hiekkateitä. Matkalla poiketaan Pirkkalan ABC:llä syömässä (omakustanteinen).
ABC:llä on mahdollisuus käydä kaupassa. Ruokailun jälkeen vaelletaan Pirkkalan kirkolle, jossa
rukoushetki. Kirkolta vaellus jatkuu vanhan kirkon ohi pappilaan, jossa on mahdollisuus
majoittumiseen pihalla omassa teltassa tai lattiamajoituksessa eri rakennuksissa – seurakunnalla ei
ole tarjota patjoja tai lakanoita. Päivällinen tarjotaan majoittumisen jälkeen noin kello 18.00. ja illan
ehtoollishetki on vanhassa kirkossa n. klo 19.00. Iltamessun jälkeen on mahdollisuus käydä saunassa

Ilmoittaudun tälle etapille
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ja uimassa Rantatuvalla, jossa on pieni iltapala klo 21.00. Kellon ajat ovat ohjeelliset vaeltajien
vauhdin mukaan.

Päivän hinta: vaeltajille on 20 €, joka sisältää opastuksen vaelluksella, päivällisen ja pienen
iltapalan sekä majoittumisen ja saunat.

Reitti: Härmälän kirkko, jossa rukoushetki, matka jatkuu Pärrinkosken, Taaporinvuoren,
Iso-Naistenjärven ja Kurikkakallion kautta ABC:lle noin 10 km. ABC:ltä matka jatkuu Pirkkalan
kirkolle, josta Lastenojanvuoren kautta Pirkkalan Vanhalle kirkolle ja Pappilaan.

23. Ilmoittaudun etapille: 19.7. Pirkkalan Pappila – Nokian kirkko  (n.10
km)
Yöpyjille tarjolla aamupalaa Pappilassa hintaan 10 e / hlö. Alkuhartaus klo 10.30 Pirkkalan vanhassa
kirkossa, josta vaellus alkaa klo 11.  
Reitti kulkee kevyenliikenteen väyliä ja polkuja Pitkänniemen alueelle. Saapuminen Pitkäänniemeen
klo 13, ehtoollishetki ja kirkon esittely klo 14 yhdessä Ylöjärveltä tulevien vaeltajien kanssa. Tämän
jälkeen kahvitarjoilu sairaalalla. Pitkästäniemestä matka jatkuu yhdessä Ylöjärveltä tulevien vaeltajien
kanssa Kappelinmäelle, jossa on vanha Pitkänniemen hautausmaa. Hautausmaalta matka jatkuu
Maatialanharjua pitkin Nokian kirkolle, jossa hartaushetki klo 17. Hartauden jälkeen mahdollisuus
omakustanteiseen ruokailuun esimerkiksi kirkon naapurissa, Prisman Oksa-ravintolassa. 
Majoittuminen mahdollista itsenäisesti ja omakustanteisesti (Eden, Iisoppi, air bnb).

24. Ilmoittaudun etapille: 19.7. Ylöjärvi - Nokian kirkko (n.16 km)
Rukoushetki Ylöjärven kirkossa aamulla klo 9. Vaellus metsäpolkuja ja kevyen liikenteen väyliä pitkin
osin kauniissa harjumaisemassa Pitkäniemeen, jonne saavutaan n. klo 13. Siellä on tarjolla kahvia
sekä mahdollisuus käydä uimassa. Ehtoollishetki ja kirkon esittely klo 14.  
Pitkästäniemestä matka jatkuu yhdessä Pirkkalasta tulevien vaeltajien kanssa Kappelinmäelle, jossa
on vanha Pitkänniemen hautausmaa. Hautausmaalta matka jatkuu Maatialanharjua pitkin Nokian
kirkolle, jossa hartaushetki klo 17. Hartauden jälkeen mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun
esimerkiksi kirkon naapurissa, Prisman Oksa-ravintolassa.  
Reitti: Ylöjärvi -Pitkäniemi - Nokia on metsäpolkua tai kevyen liikenteen väylää.  
Majoittautuminen itsenäisesti ja omakustanteisesti (Eden, Iisoppi, air bnb).

25. Ilmoittaudun etapille: 20.7. Nokia - Tottijärvi (n. 16 km)
Päivällinen vaeltajille Tottijärvellä hintaan 10 e. Tottijärvellä yöpyjille hinta 15 e. Sisältää majoituksen,
iltapalan, aamupalan ja retkieväät. 
Alkurukous Nokian kirkossa klo 10 josta alkaa ohjattu vaellus Tehdassaaren kautta, läpi kauniiden
kulttuurimaisemien kohti Tottijärven kirkkoa.  

Ilmoittaudun tälle etapille

Ilmoittaudun tälle etapille

Ilmoittaudun tälle etapille



Reitti: kuljemme kevyen liikenteen väyliä ja polkuja pitkin. Tottijärvellä ruokaillaan Tottijärven
seurakuntatalolla, jonka jälkeen vietetään Vaeltajan messua Tottijärven kirkossa.  

Majoittautuminen: mahdollisuus yöpyä Tottijärven seurakuntatalossa (max 30 hlö) tai omassa teltassa
seurakuntatalon piha-alueella (tilaa max viidelle teltalle).

26. Ilmoittaudun etapille: 21.7. Tottijärvi – Kutala  (n. 15 km)
Aamupalaa tarjolla yöpyjille Tottijärven seurakuntatalolla, Koulumaantie 9, 37310 Nokia. Mahdollisuus
retkieväiden tekemiseen aamupalatarvikkeista. Aamurukous klo 10 Tottijärven kirkossa, josta alkaa
ohjattu vaellus kohti Kutalaa. 
Reitti: Hiekkateitä ja kaunista maaseutumaisemaa pitkin. 
Majoittautuminen omissa teltoissa nuorisoseurantalon pihalla. Ruokailu omakustanteisesti “Kutalan
kasinolla”.

To 21.7. Sastamala Gregorianan konsertti P. Marian kirkossa, Sastamalan kirkon tie 119, 38210
Sastamala.  Maksullinen. Esiintyy BRUGGE 1487 - CAPPELLA PRATENSIS 

27. Ilmoittaudun etapille: 22.7. Kutala – Karkku (n. 11 km)
Siunaus ja lähtö Kutalan nuorisoseuran talolta klo 10. 

Reitti: Nuorisoseurantalolta jatketaan Kutalan Kasinolle, joka sijaitsee sillan pielessä. Siellä on kylän
kesäkioski ja kokoontumispaikka. Kutalan uusi silta on 237 m pitkä ja se korvasi Kokemäenjoen
viimeisen lossin vuonna 1991. Kutalasta tuleva tie liittyy Ellivuoren tiehen Ollinpojan aitan kohdalla.
Aitta on ollut tärkeä kohtaamis- ja pysäkkipaikka. Tienparannuksen yhteydessä aitta jäi unohduksiin
mäentöppäreelle. 

Pori-Tampere rata ylitetään Krouvissa. Ennen ylikäytävää kääntyy vasemmalle vanhaa radan pohjaa
myötäilevä Kyläntuvanpolku, jota pitkin pääsee jalkaisin Karkun aseman taakse. Ylikäytävän jälkeen
Maakunnantielle (tie nro 2505). Seuraavaksi Karkun keskusta (Wanha-Harsu,
https://www.wanhaharsu.com ja nuorisoseurantalo). Wanha-Harsu on Sastamalan kirkkovaelluksen
lähtöpiste. Kutalasta Karkkuun johtavan reitin varrella on siltoja, mäkiä ja peltoaukeamia, ja se on
arkeologisesti merkittävää aluetta. Päättöhartaus Hyvän paimenen majatalon pihalla. 

Mestarikurssin päätöskonsertti Pyhän Marian kirkossa klo 19 / Reie.
 
Majoittautuminen: majoitusta sekä ilta- ja aamupalamahdollisuutta voi tiedustella Karkun
evankeliselta opistolta, osoite Mainiementie 50, vaihde: 03 513 4151. Vaihtoehtoisesti majoitus omin
varustein Karkun seurakuntatalolla, Passinmäentie 4. Seurakuntatalolla mahdollisuus valmistaa ilta-ja
aamupala. Karkussa löytyy myös kauppa. 

Ilmoittaudun tälle etapille

Tarvitsen majoituksen (seurakuntatalo / telttamajoitus pihalla, kerro
kumpi)

Ilmoittaudun tälle etapille



Yhteydet Karkusta: VR Tampereelle klo 17.10 ja 19.10, Poriin klo 16.45 ja 18.45. Aikataulut on syytä
tarkistaa ennalta, www.vr.fi

28. Ilmoittaudun etapille: 23.7. Karkku (Harsu) – Karkun kirkko - Tyrvään
pyhän Olavin kirkko - Tyrvään kirkko. Viestipyhiinvaellus liittyy
Sastamalan kirkkovaelluksen reittiin. 
(n. 19 km)
Yhteydet Karkkuun: Juna Tampereen suunnasta saapuu Karkun asemalle klo 8.42, Porin suunnasta
klo 8.14. Aikataulut on syytä tarkistaa ennalta, www.vr.fi 

Reitti: Wanha-Harsu - Karkun kirkko – Sastamalan P. Marian kirkko – Tyrvään P. Olavin kirkko 
Lähtö Harsun museokodin pihapiirissä sijaitsevasta Hyvän Paimenen Majatalosta klo 9.00.
Pihapiirissä on päärakennus vuodelta 1902, vanha pakari ja muita rakennuksia. Harsun museokoti
avaa ovensa matkailijoille ja vaeltajille. Karkun rautatieasemalle matkaa 200 m. 

Harsulta reitti vie Karkun kyläkeskuksen ja kyläkaupan ohi Riippiläntietä (noin 500 m). Mäen alla
käännytään vasemmalle, Alituskadulle ja radan alikulkusillan kautta Kaukoniementielle. Karkun
uimarannan jälkeen tie muuttuu poluksi, joka seurailee vanhaa radan pohjaa. Karkun evankelisen
opiston ranta-alueen ohi jatketaan, kunnes polku muuttuu Koskentieksi. Riippiläntielle saavuttaessa
Karkun kirkko on suoraan edessä.  

Kirkolta lähdetään kohti Sastamalan P. Marian kirkkoa. Karkun kirkkoa vastapäätä Riippilänjärven
toisella rannalla on Järventaustan kartano, jonka mailla on nyt Golf-kenttä. Riippiläntietä jatketaan ja
käännytään vasemmalle Heinoontielle. Puolivälissä matkaa on Heinoon yhteistalo, jonka pihassa voi
levähtää. Heinoon kyläraitin jälkeen avautuu laaja peltoaukea, jonka takana näkyy keskiaikaisen
kirkon katto. Rautaveden toisella puolella näkyy Pirunvuori. Heinoontieltä käännytään vasemmalle
(Sastamalan kirkon tie), jonka päässä on Pyhän Marian kirkko.  Kirkon vieressä on 1830-luvulla
rakennettu Sastamalan Wanha Pappila. 
Hiljentyminen Pyhän Marian kirkon pihamaalla. 

Jos koko päivän vaellus tuntuu liian pitkältä, pois voi jättäytyä esimerkiksi tässä. Uusien
vaeltajien on myös mahdollista liittyä viimeiselle osuudelle. Majoitusmahdollisuutta voi tiedustella
Sastamalan Wanhasta pappilasta, Sastamalan kirkon tie 112, 38210 Sastamala, puh. 035163250.
Omakustanteinen lounas etukäteen tilattuna Aitta- Kahvilasta, puh. 040 079 7745. 

Sastamalan kirkolta palataan takaisin Heinoontielle. Matkaa rytmittävät talot, pellot ja metsät ja
vanhat kilometripylväät. Vihattulan kylä on osuuden puolivälissä ja ylitetään vilkas tie no 249.
Koskelontie kapenee poluksi, joka ylittää puroksi kutistuneen Rautajoen. Pohjalantien ylityksen
jälkeen matka jatkuu Kallialan kylämaiseman halki.  
Vasemmalla häämöttää jo Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. Sastamalan tie ylitetään ja tullaan vanhaan
kirkonkylään, jossa talot ovat muinaisilla paikoillaan. Yksi reitin kauneimmista maisemista odottaa
kirkolle kääntyvältä tieltä.  Hartaus Pyhän Olavin kirkossa n. klo 17.00. 

Matka jatkuu kirkolta kohti kokonaisreitin päätepistettä. Tyrvään kirkot sijaitsevat miltei
näköetäisyydellä. Matka kuljetaan suurelta osin kävely- ja pyöräteitä kaupunkimaista ja kaunista
reittiä. Sastamalankadun varrella on Tyrvään vanha pappila, jossa kirkkoherrat asuivat 1890-luvulle
asti. Ystävyyden puistosta pääsee kirjaston puistoon ja rannan polkua Vammaskosken sillalle.

Ilmoittaudun tälle etapille



Nykyinen kivinen silta on valmistunut 1915, mutta paikalla on ollut silta jo 1500-luvulla. 
Tyrvään valoisa ja tilava tiilikirkko sijatsee Liekoveden puolella. Vammaskosken vastakkaisella
puolella on vuonna 1922 valmistunut Tyrvään pappila, kulttuurin ja tapahtumien talo saleineen ja
kammareineen.  Vaellus omaan tahtiin Tyrvään kirkolle. 

Vammalan keskustasta löytyy useita ruokapaikkoja ja majoituspaikkoja.

29. Lepopäivä Vammalassa 24.7.
Majoitukset ja ohjelma omatoimisesti.

30. Ilmoittaudun etapille: 25.7. Tyrvään kirkko - Kiikan kirkko  
(n. 12 km)
Lähtöhartaus Tyrvään kirkossa klo 11.30. Kirkolta kuljetaan Vammaskosken yli Asemakadulle, jonka
varressa on kulttuuritalo Jaatsi, Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenkoti ja rautatieasema.  

Sastamalantielle käännytään lähellä Vaunusuota, jonka kerrotaan saaneen nimensä Katariina
Maununtyttären suohon vajonneesta kulkuneuvosta. Kaukolantie vie läpi historiallisen Kaukolan
kylän, jossa on asuttu satoja vuosia. Hartolankosken voimalaitos valmistui 1950. Ennen sitä alueella
oli useita myllyjä, myös Tyrvään ensimmäinen sähkömylly. Hartolankosken tieltä käännytään
Sarkiantielle, joka pujottelee runoilija Kaarlo Sarkian lapsuuden maisemissa Sarkia-museon ohi,
Kulmuntilan kylän viljavainioiden halki. Sarkiantieltä käännytään Kiikan keskustaan Kiikkapääntielle.
Ylitetään Kokemäenjoki ja taajaman jälkeen Kiikanojantietä Kiikan kirkolle. 
Kiikan kirkko avoinna hiljentymiselle klo 18. 

Ohjauksesta vastaa Outi-Leena Uotila, Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistyksestä. Omat eväät. Kiikassa
kauppa. Majoitus omin varustein Kiikan seurakuntatalolla, jossa mahdollisuus laittaa aamu- ja
iltapalaa. Osoite Länsitie 3 , 38300 Sastamala.

31. Ilmoittaudun etapille: 26.7. Kiikan kirkko - Keikyän kirkko (n. 9 km)
Liikkeelle lähdetään Kiikan kirkolta klo 10. Matka jatkuu kohti Keikyän kirkkoa joen eteläpuolista
reittiä, joka noudattelee vanhoja kyläteitä joen tuntumassa. Ulvin kylässä kerrotaan olleen tuon
seutukunnan ensimmäinen "munkkien kirkko". Siellä on mm. vanha Ristilähde sekä Pappila-nimiset
tilat. Kokemäenjoen luonnontilainen Kilpikoski on vain pienen poikkeaman päässä Teukkulan kylän
kohdalla. Ruoskamäki on myös merkittynä aivan vaellustien varressa. 

Ennen Keikyän kirkolle saapumista kuljetaan Hossan talon kohdalla ikivanhan yläraitin ja pihapiirin
kautta. Matkalla näkyvä Keikyän upea riippusilta on oikotie Peevolasta Pehulaan, joka on
keskustaajama joen toisella puolella. Tieltä näkyy myös Kokemäenjoen ensimmäinen voimalaitos,
Äetsän voimalaitos, joka valmistui Meskalankoskeen vuonna 1921.  
Keikyän kirkko avoinna hiljentymiselle klo 15. 

Ilmoittaudun tälle etapille

Ilmoittaudun tälle etapille



Majoitusta voi tiedustella Keikyän Vanha Pappila, Äetsäntie 193, puh.  044 585 4211
Yöpymismahdollisuus omin varustein sekä mahdollisuus laittaa ilta-ja aamupalaa Keikyän
seurakuntatalolla, Pehulankaari 6 , 32740 Sastamala . Keikyän kirkolta matkaa seurakuntatalolle n. 3
km. Pehulassa, seurakuntatalon läheisyydessä on myös pizzeria. 

Ohjauksesta vastaavat Kiikan Leiripeikot.

32. Ilmoittaudun etapille: 27.7. Keikyän kirkko- Huittinen (n. 7 km)

Lähtö Keikyän kirkolta klo 10.00 
Ohjaajina Keikyän Korvenkävijät.  
Reitti: Keikyäntie- Kiviniementie- Raskalantie- Ripovuorentie. 
Reitti helppokulkuista hiekkatietä maalaismaisemassa.

Viestinvaihto Ripovuorella Huittisissa Turun arkkihiippakunnan puolelle.

33. Huomioita tai kommentteja (esimerkiksi erityisruokavaliot ja muut
kommentit)

Ilmoittaudun tälle etapille
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