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Riitta Hirvonen

Hyvällä porukalla

pyhiinvaellukselle

O

ululaiset Venla Rajala
ja Teemu Perätalo ovat
kävelleet lyhyitä pätkiä
Oulujoen pyhiinvaellusreitistä.
Kokemus saa nuoret toteamaan,
että hyvässä porukassa ja maukkaat
eväät repussa kulkeminen luonnossa houkuttelee.
Venla myöntää, ettei Oulujoen reitti vastannut ensimmäiseksi
koulun uskonnon tunnilla syntyneitä mielikuvia pitkistä pyhiinvaelluksista vaikkapa Espanjan maisemissa.
– Mutta toisenlaisiakin pyhiinvaelluksia voi olla, hän päättelee.
Säräisniemen kirkko
teki vaikutuksen
Oulusta Oulujärvelle kulkevan reitin viimeisin kohde, Säräisniemen
vanha kirkko, oli Venlalle mieluisa paikka.
– Kirkko oli nätti ja rakennuksen sisällä hieno fiilis. En ollut aikaisemmin käynyt siellä, hän kertoo.

ympäröivät maisemat, sillä he ovat
käyneet useasti Oulun seurakuntien leirikeskuksessa Saarisenjärven rannalla.

Kun kuljetaan
hyvässä porukassa,
tehdään muistoja.
Tärkeää on sekin,
että välillä saa olla
ajatuksineen omissa
maailmoissaan.
Venla Rajala
Säräisniemen vuonna 1781 valmistunut idyllinen ristikirkko jäi
Teemunkin mieleen.
Nuoret kehuvat pyhiinvaellusreitin varrelle osuvia Rokuan kansallispuiston reitistöjä.
– Rokuan poluilla on helppo
rauhoittua, jos tykkää luonnosta.
Maasto on hienoa, vaikka päiväretkiä ajatellen, he kuvailevat.
Venla ja Teemu tuntevat entuudestaan Rokuan harjualueen ja sitä

Selkeät viitoitukset
maastossa tarpeellisia
Venlan mielestä on tärkeää, että pyhiinvaellusreitti on maastossa selkeästi merkitty.
Jos tarkoitus on yöpyä matkan
varrella, on hyvä nähdä kartalta,
millaisissa paikoissa se onnistuisi.
Kun tietoa on tarjolla, suunnitelmien tekeminen helpottuu.
– Yksin en lähtisi, niin sosiaalinen olen. Kun kuljetaan hyvässä
porukassa, tehdään muistoja. Toki
tärkeää on sekin, että välillä saa olla ajatuksineen omissa maailmoissaan, Venla pohtii.
– Kävellessä ehtii ajatella eri tavalla kuin normiarjen keskellä, Teemu kuvailee kävelyn hyviä puolia.
– Luonto rauhoittaa mielen. Joskus tekee hyvää se, että voi vain keskittyä kävelemiseen ja kulkemiseen
ja unohtaa kaikki muut asiat.

Uudet vaellusreitit
ovat tervetulleita
Nuoret uskovat, että ainakin Oulujoen seurakunnan nuorten parista voisi löytyä ryhmä, joka lähtisi
kulkemaan jonkin osuuden uudesta pyhiinvaellusreitistä.
Teemu on retkeillyt kavereidensa
kanssa reput selässä muun muassa
Kuusamossa.
– Helposti saavutettavat uudet
kävelypolut olisivat tervetullutta
vaihtelua. Toivottavasti Oulujoen
pyhiinvaellusreitistä tulee tykätty,
kunhan sitä vielä viimeistellään.
Kuten Venla myös Teemu toivoo,
ettei pyhiinvaelluksella tarvitse liiaksi keskittyä oikean reitin löytämiseen.
– Jonkin verran seikkailuja olen
kokenut aikaisemmilla patikoinneillani sen vuoksi, että merkinnät
matkan varrella ovat olleet puutteellisia.
– Niistä olen onneksi selvinnyt.
Pieni seikkailu ei minua haittaa,
Teemu kertoo nauraen.
RIITTA HIRVONEN

Pyhiinvaellusta voi tehdä junassakin

H

istoriallisesta näkökulmasta pyhiinvaellus merkitsee matkaa pyhänä pidettyyn paikkaan. Se tarjoaa mahdollisuuden hengellisyydelle, hiljentymiselle, pohdiskelulle, kunnon kohottamiselle,
maisemien ihailulle ja kulttuurielämyksille.
Pohjois-Pohjanmaan ensimmäinen pyhiinvaellus yhdistää
Oulun tuomiokirkon, Oulujoen kirkon, Turkansaaren kirkon,
Muhoksen kirkon, Utajärven kirkon, Rokuan upeat luonnonmaisemat sekä Vaalan Säräisniemen
kirkon.
Matkaa voi tehdä kävellen,
pyörällä, autolla tai junalla
Oulujoen pyhiinvaelluksen voi
kulkea eri reittivaihtoehtoja seuraillen joko vaeltaen, jalan (113
km), pyöräillen (117 km) tai
moottoriajoneuvolla (auto tai

ta: www.oulujoenpyhiinvaellus.fi.

Oulujoen
pyhiinvaelluksen
voi kulkea eri
reittivaihtoehtoja
seuraillen joko
jalan, pyöräillen tai
moottoriajoneuvolla.

moottoripyörä 129 km).
Osan matkasta voi taittaa
myös julkisilla kulkuneuvoilla:
junalla tai linja-autolla. Reitin
kartta löytyy Oulujoen pyhiinvaelluksen omilta verkkosivuil-

Pyhiinvaeltajan passi
tunnettiin jo keskiajalla
Pyhiinvaellusten perinteeseen
kuuluu myös pyhiinvaeltajan passi, joka keskiajalla toimi henkilöllisyystodistuksena.
Oulujoen pyhiinvaelluksesta
saa mukavan muiston, kun tulostaa pyhiinvaellusreitin passin
itselleen reitin verkkosivuilta.
Passiin voi kerätä leimoja reitin etapeilta: kirkoilta ja Rokuan
kansallispuistosta. Rokualla leimauspiste on Oulun seurakunnan leirikeskuksen yläparkkipaikan lähellä olevalla infotaululla.
Kun pyhiinvaelluspassi on
täynnä, pyhiinvaeltaja voi hakea
Oulun tuomiokirkosta pyhiinvaeltajan diplomin kirkon aukioloaikoina kesä–elokuun aikana.

Oulujoen pyhiinvaelluksen sivuilta löytyy vinkkejä niin vaellukselle varustautumiseen,
kohteissa hiljentymiseen kuin
matkan nähtävyyksiin sekä majoitusvaihtoehtoihin Oulussa,
Muhoksella, Utajärvellä, Rokualla ja Vaalassa.
Sivuilta löytyy myös karttasovelluksia, joiden avulla voi
suunnitella omaa reittiä – liikkuipa sitten maastossa jalkaisin, pyörällä, autolla tai julkisilla liikennevälineillä.
Pyhiinvaelluksen kohteisiin
pääsee tutustumaan panoraamakuvien, historiatietojen ja
osin ääninäytteiden avulla.

Tervehdys -lehti). Huom. Mikäli
valokuvassasi on tunnistettavia ihmisiä, heiltä tulee olla lupa kuvan
ottamiseen ja sen julkaisemiseen.
Arvonta suoritetaan kaikkien
osallistuneiden kesken viikolla 35.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Oulujoen pyhiinvaelluksella on
oma aihetunniste #oulujoenpyhiinvaellus. Käytäthän sitä, kun
jaat kuvia sosiaalisessa mediassa!
Lisätietoa kilpailusta: tiedottaja.oulu@evl.fi. Kilpailun järjestää
Oulun seurakunnat.

Riitta Hirvonen, Pekka Leskinen

J

Oulun seurakuntien lisäksi
pyhiinvaellushankkeessa ovat
mukana Muhoksen, Utajärven ja
Vaalan kunnat ja seurakunnat,
Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Rokua
Geopark ja Rokuan kansallispuisto
sekä hankkeen rahoittaja Opetus- ja
kulttuuriministeriö.

Vinkkejä
verkkosivulta

Maastopyhiinvaellus

Osallistu Oulujoen
pyhiinvaellus -aiheiseen
valokuvahaasteeseen
ja voit voittaa retkirepun
aa ottamasi valokuva Oulujoen pyhiinvaellusreitin varrelta ja osallistu arvontaan,
jossa palkintona on Fjällräven-reppu ja Oulujoen pyhiinvaelluksen logolla varustettu T-paita.
Lähetä valokuvasi ja yhteystietosi sähköpostitse tiedottaja.oulu@evl.fi -osoitteeseen viimeistään tiistaina 31.8. Valokuvan
enimmäiskoko on 2 Mt.
Osallistumalla haasteeseen annat Oulun seurakunnille oikeuden käyttää kuvaa viestinnässään
(mm. verkkosivut, some, Rauhan

Muhoksen ja Rokuan välillä
Rokuan kansallispuiston leiman
voi hakea myös patikoimalla metsäpolkuja pitkin.
Oulujokilaaksossa kulkevalle Tervareitistölle on asennettu
pyhiinvaellusreitin opaskylttejä Muhoksen Kallioselältä alkaen
aina Rokuanjärvelle saakka.
Reitti on käytettävissä pääasiassa kesäaikaan, kun maasto on
kuivaa. Matkan varrella voi olla
vaikeakulkuisia osuuksia, joten
kunnolliset patikointivarusteet
ovat tarpeen.

12

RAUHAN TERVEHDYS | Nro 19 | 20.5.2021

13

RAUHAN TERVEHDYS | Nro 19 | 20.5.2021

1.
2.

2. Oulujoen kirkko
Oulujoentie 69, 90650 Oulu

3.

Oulujoen kirkko sijaitsee metsäsaarekkeessa Oulujoen pohjoisrannalla Kirkkokankaan kaupunginosassa, noin viiden kilometrin
päässä Oulun tuomiokirkosta.
Vuonna 1908 valmistunut kirkko on Pohjois-Suomen ainoa säilynyt puujugend-kirkko, jonka suunnittelussa näkyvät Suomen itsenäisyyspyrkimykset. Suunnittelija Victor J. Sucksdorff edusti kansallisromanttista tyylisuuntaa, jossa Karjalasta saaduilla tyylivaikutteilla oli sijansa.
Kirkko kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Oulujoen kirkon
miljöö on suojeltu asemakaavalla.
Tutustumista varten kirkon ajantasaiset aukioloajat kannattaa
tarkistaa seurakunnan verkkosivuilta.

5. Utajärven kirkko
Kirkkotie 5, 91600 Utajärvi

Oulujokilaakso kuului Limingan seurakuntaan 1400-luvulta aina
1600-luvun alkupuolelle, jolloin siitä tuli osa Oulun seurakuntaa. Seuraavina vuosisatoina Pohjanmerestä Oulujärveen saakka ulottuvan Oulun seurakunnan alueet itsenäistyivät.
Utajärvestä tuli Muhoksen kappeliseurakunta 1760-luvun alussa.
Valtatielle 22 näkyvä kirkko valmistui Oulujoen etelärannalle vuonna
1762, pappila 1763 ja kellotapuli 1764.
Kirkon pihasta löytyy sankarihautausmaa, kotiseutumuseo ja vanha
tervavene. Sankaripatsaan vieressä on myös Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.
Tutustumista varten kirkon ajantasaiset aukioloajat kannattaa tarkistaa seurakunnan verkkosivuilta.

1. Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a, 90100 Oulu

Ouluun rakennettiin vuonna 1777 kivikirkko, josta aikanaan vuonna 1900 tuli Oulun
tuomiokirkko. Tulipalossa vuonna 1822 kirkon puurakenteet paloivat, vain kiviseinät
säilyivät ehjinä ja irtaimisto ehdittiin pelastaa. Kirkko rakennettiin uudelleen arkkitehti Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan.
Runkona olivat alkuperäiset kiviseinät, uutta
olivat keskuskupoli, kattorakenteet sekä torni. Kirkko valmistui 1832 ja torni 1845.
Kirkko on avoinna ajalla 24.5.–31.8. päivittäin kello 10–20. Talvikaudella kirkko on
avoinna joka päivä kello 12–13 ja keskiviikkoisin kello 12–19.

4.
7. Säräisniemen kirkko
Ylikyläntie 15, 91760 Vaala

5.
3. Turkansaaren kirkko
Turkansaarentie 165, 90310 Oulu

Turkansaaren kirkko sijaitsee Turkansaaren
ulkomuseon alueella. Oulujoki oli keskiajalla karjalaisten kauppiaiden tärkeä kulkureitti
Pohjanlahdelle. Turkankylästä ja Turkansaaresta kehittyi markkinapaikka, jonka myötä
saaresta tuli epävirallinen rajapiste Venäjän
ja Ruotsin välille. Sana turkka, turku, merkitsee kauppapaikkaa.
Turkansaaren kirkko rakennettiin rukoushuoneeksi vuonna 1694. Kirkossa pidetään
kesäisin jumalanpalveluksia ja se on suosittu hääkirkko.
Ulkomuseo on alustavasti avoinna 6.6.–
26.8.2021 ma-su klo 10–18, muina aikoina
tilauksesta.

Jarmo Korhonen

Seitsemällä leimalla saa diplomin
Pyhiinvaeltajan passi ja leimat ovat vanha perinne.
Keskiajalla niiden avulla pystyi todistamaan olevansa pyhiinvaeltaja. Nykypäivänä niillä on ennemminkin symbolinen arvo ja niistä jää vaelluksesta mukava
muisto. Oulujoen pyhiinvaelluksen kohteissa on oheisen kuvan mukainen postilaatikko leimasimella varustettuna. Kun passissa on seitsemän leimaa, pyhiinvaeltaja voi hakea Oulun tuomiokirkosta pyhiinvaeltajan
diplomin kirkon aukioloaikoina kesä–elokuun aikana.

Muhoksen kirkko
Kirkkotie 3, 91500 Muhos

Muhoksen nykyinen kirkko on valmistunut viimeistään vuonna 1634. Se on paikkakunnan kolmas kirkko, joka sijaitsee taajama-alueella Oulujoen rannalla. Perimätiedon mukaan ensimmäinen kirkko oli Kirkkosaaressa ja toinen Kirkkoniemellä nykyistä kirkkoa taaempana.
Muhoksen kirkko on Suomen vanhin lähes laajentamattomana säilynyt puukirkko,
joka on ympärivuotisessa käytössä. Tyyliltään se on suorakaiteen muotoinen pitkäkirkko, niin sanottu tukipilarikirkko, jonka rakentajana pidetään torninrakentajaHannua.
Tutustumista varten kirkon ajantasaiset
aukioloajat kannattaa tarkistaa seurakunnan verkkosivuilta.

6. Rokuan kansallispuisto

6.

1781 valmistunut ristikirkko sijaitsee kauniissa maisemassa Vaalan
Säräisniemen vanhassa kuntakeskuksessa, Oulujärven välittömässä
läheisyydessä. Suosittu vihkikirkko on talvisin kylmillään, mutta
se lämmitetään tarvittaessa toimituksia varten. Perinteisesti kirkossa pidetään itsenäisyyspäivän, jouluaamun, pitkäperjantain sekä kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelukset.
Tien toisella puolella olevat vanhat aitat ovat tuulahdus ajasta ennen tätä kirkkoa. Kirkon takaa löydät muistomerkkejä, jotka kertovat ankarista koettelemuksista
1850-luvulta.
Tutustumista varten kirkon
ajantasaiset aukioloajat kannattaa
tarkistaa seurakunnan verkkosivuilta.

Rokuan kansallispuisto sijaitsee Muhoksen,
Utajärven ja Vaalan kuntien alueella. Puisto
on perustettu vuonna 1956 suojelemaan Rokuanvaaran harjumuodostuman arvokkaita
luontotyyppejä ja maastonmuotoja.
Kansallispuiston etelärajaa seuraava Keisarintie on osa vanhaa Oulu–Kajaani-liikenneväylää. Keisarin tie rakennettiin 1610-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja. Tie on kulkenut Oulusta Säräisniemelle
Oulujärven länsirannalle, josta matka kohti
Kajaania on jatkunut Oulujärven yli joko vesitse tai jäitse.

7.

Kuvat: Sanna Krook, Matti Häkkinen, Arto Häkkilä, Painotalo Varteva ja Mari Laurinen.

Seitsemän hengähdyspaikkaa vie mereltä järvelle

