
TIEDOTUSVÄLINEILLE 

 

Kutsumme teidät ystävällisesti alueellanne järjestettävään keskustelu- ja tiedotustilaisuuteen Pyhän Henrikin 

tien kehittämisestä. 

 

Aika ja paikka: Köyliön entinen kunnanvirasto ma 14.9. klo 17-19. Köyliöntie 9, 27710 Köyliö. 

 

Pyhän Henrikin tie on maamme vanhin pyhiinvaellusreitti, jota on kuljettu keskiajalta alkaen. Reitti kulkee 

Kokemäen ja Turun välillä 140 km kauneimmassa satakuntalaisessa ja varsinaissuomalaisessa kulttuuri- ja 

luonnonmaisemassa. Sen varrella sijaitsevat mm. Piispa Henrikin saarnahuone Kokemäellä, Köyliön 

Kirkkokari Säkylässä, Nousiaisten Pyhän Henrikin kirkko sekä Turun tuomiokirkko. 1970-luvulla reitti 

merkittiin maastoon kuntien, seurakuntien ja maakuntaliittojen toimesta. Reitillä eri seurakunnat, 

kirkkokunnat ja järjestöt ovat järjestäneet pyhiinvaelluksia ryhmille niin jalkaisin kuin polkupyörilläkin 

vuodesta 1980 alkaen. Vuonna 1999 perustettiin Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys ry, joka vastaa reitin 

ylläpidosta ja tunnetuksi tekemisestä. 

Viime vuosina pyhiinvaelluksista on tullut maassamme yhä suositumpia. Monet vaeltavat ulkomailla esim. 

Espanjan Santiago de Compostelaan tai Norjan Nidarosiin johtavilla reiteillä. Myös Suomeen on syntynyt 

useita uusia pyhiinvaellusreittejä ja -hankkeita, joista voidaan mainita mm. Turkuun perusteilla oleva 

kansallinen pyhiinvaelluskeskus. 

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys on aloittanut tänä vuonna elokuun alussa kaksivuotisen EU:n 

maaseuturahaston tukeman Leader -hankkeen. Tämän hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on kehittää 

Pyhän Henrikin tiestä ympärivuotisesti kenen tahansa vaellettavissa oleva reitti. Käytännössä tämä tarkoittaa 

majoitus- ja ruokailupalvelujen järjestämistä ja koordinoimista yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa sekä 

varsinaisen reitin opasteiden parantamista ja erilaisten materiaalien julkaisemista. Lisäksi pyritään 

vahvistamaan eri pyhiinvaellusreittien välistä yhteistyötä niin maassamme kuin sen rajojen ulkopuolella. 

Erityistä huomiota kiinnitetään kestävän kehityksen mukaiseen matkailuun ja reitin laajaan 

saavutettavuuteen. Hanke toteutetaan kahden maakunnan, viiden Leader-ryhmän ja kahdeksan kunnan 

(Kokemäki, Säkylä, Pöytyä, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Rusko ja Turku) alueella. 

Jokaisen kahdeksan kunnan alueella järjestetään hankkeen aluksi tänä syksynä tilaisuus, johon kutsutaan 

kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten edustajia sekä reitin varren asukkaita keskustelemaan ja 

ideoimaan hankkeen toteuttamista. Mahdollisimman suuri paikallinen osallistavuus ja verkostoituminen on 

yksi hankkeen tavoitteita. 

Lisätietoja antavat Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen puheenjohtaja Jouni Elomaa (jelomaa@fkf.fi, 

040 725 4386) ja Pyhän Henrikin tie eläväksi -hankkeen projektipäällikkö Mirja-Riitta Sjöholm 

(mirjariitta.sjoholm@gmail.com, 044 231 3547). 
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