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Ehdotus A 1930/UKK Jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta panostuksesta pyhiinvaellusreitteihin   

Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä  

Käsittelijä Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta    

   

  

Jäsenehdotus yhteispohjoismaisesta panostuksesta 

pyhiinvaellusreitteihin 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Poh-
joismaiden ministerineuvostolle, 

 

että se edistää pohjoismaisia pyhiinvaellusreittejä koskevaa yhteistyötä ja käyn-

nistää pyhiinvaellusreittejä koskevan yhteispohjoismaisen panostuksen jo ole-

massa olevien toimijoiden kanssa.  

 

Taustaa 

 

Kristillinen kulttuuriperintö leimaa Pohjoismaiden historiaa. Kaikkialla Pohjoismaissa 

kulkee pyhiinvaellusreittejä. Reitit ovat liittäneet Pohjoismaita yhteen vuosisatojen 

ajan. Ne yhdistävät maita yhä edelleen, rajojen yli. Monet vaeltavat historiallisia reittejä 

entisiin pyhiinvaelluskohteisiin. Pyhiinvaelluksilla on nykyään monta puolta: ne tarjoa-

vat kohtaamisia luonnon, kulttuurin ja historian kanssa maiden rajojen yli.  

 

Pyhiinvaelluksilla kuljetaan pitkin historiallisia reittejä ja edistetään kulttuuriperintöä ja 

kulttuurihistoriaa, mutta samalla myötävaikutetaan myös uusien taide- ja kulttuuri-

muotojen kehittämiseen. Pyhiinvaellukset ja siihen liittyvä matkailu tarjoavat mahdolli-

suuksia myös paikalliselle elinkeinoelämälle. Pyhiinvaellukset ovat myös kestävää kult-

tuurimatkailua, ja ne vastaavat hyvin visiota Pohjoismaista maailman kestävimpänä ja 

integroituneimpana alueena.  

 

Vuonna 2010 pohjoismainen pyhiinvaellushanke ”St. Olav ways” jätti Euroopan neuvos-

tolle hakemuksen, jossa reitille haettiin statusta eurooppalaisena kulttuurimatkailureit-

tinä. Hakemus hyväksyttiin. Sen laativat yhdessä Nidaros Pilegrimsråd ja eri pyhiinvael-

luskeskukset Ruotsissa ja Tanskassa. Hakemuksen rahoittivat Sør-Trøndelagin lääni ja 

Trondheimin kunta. Tällä hetkellä reittiä on laajennettu Suomeen, ja myös Islanti ja Fär-

saaret ovat kiinnostuneita ja potentiaalisia jäsenmaita pidemmällä aikavälillä. Työtä ar-

vioitiin vuosina 2017 ja 2018, minkä jälkeen vastuu siirtyi Association for the Cultural 

Route of St Olav Ways -nimiselle yhdistykselle (ACSOW), jossa on noin 25 jäsentä Nor-
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jasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta. Jäseninä on läänejä, kuntia, hiippakuntia, py-

hiinvaelluskeskuksia ja pyhiinvaellusjärjestöjä, joiden tavoitteena on osallistaa työhön 

mukaan muun muassa elinkeinoelämän toimijoita, museoita ja yliopistoja.   

 

Rajojen sulkeutuminen ja sosiaalinen eristäytyminen ovat tulleet pandemian myötä tu-

tuiksi Pohjoismaissa. Siksi uskomme, että panostamalla Pohjoismaiden rajat ylittävään 

pyhiinvaellustyöhön voimme jälleen sitoa Pohjoismaat lähemmäksi toisiaan. 

 

Pohjoismaisiin pyhiinvaellusreitteihin liittyvän kulttuurimatkailun ja kulttuurivaihdon 

jälleenkehittämisessä on runsaasti potentiaalia, ja voimme saavuttaa paljon hedelmälli-

sen pohjoismaisen verkoston avulla, jonka lähtökohtana on yhteispohjoismainen kult-

tuuriperintö. Erityisesti paljon voimme panostaa lapsiin ja nuoriin esimerkiksi rajat ylit-

tävien vaihto-ohjelmien avulla. Tähän liittyy paljon käyttämätöntä potentiaalia, minkä 

hyödyntäminen tulee koko ajan tärkeämmäksi Euroopan nykytilanteen valossa. Tällai-

nen panostus voi myös vahvistaa rajat ylittävää akateemista yhteistyötä aloilla, jotka 

ovat pyhiinvaellusten kannalta tärkeitä, esimerkkeinä historia, kulttuurimatkailu, kan-

santerveys, ulkoilu ja teologia.  

 

Pohjoismaisten vaellusreittien käyttö on jo nyt lisääntynyt huomattavasti, ja kokemuk-

set osoittavat, että pyhiinvaeltajat, jotka ovat kerran vaeltaneet jonkin reitin halki, ha-

luavat kulkea reittejä lisää. Meidän tulisi siksi vahvistaa työtämme reittien kehittä-

miseksi rajojen yli, tehdä reittejä tunnetuiksi ja oppia toisiltamme, kertoa kävijöille yh-

teispohjoismaisesta historiasta ja kerätä osaamisemme ja sitoutumisemme vahvaan 

verkostoon.  

 

Tänä päivänä tehdään paljon hyvää työtä muun muassa Association for the Cultural 

Route of St Olav Ways -yhdistyksen (ACSOW) kautta, ja on luonnollista panostaa edel-

leen näiden ja muiden alalla toimivien toimijoiden yhteistyöhön.   
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Pohjolassa 28. syyskuuta 2022 

 

Aksel V. Johannesen (Jvfl.) 

Anders Kronborg (S) 

Anna Vikström (S) 

Annette Lind (S) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Doris J. Jensen (S) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Lindh (S) 

Eveliina Heinäluoma (sd.) 

Gunilla Carlsson (S) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Henrik Møller (S) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karianne B. Bråthen (A) 

Kim Berg (sd.) 

Lars Mejern Larsson (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Orla Hav (S) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Tove Elise Madland (A) 

Troels Ravn (S) 

Truls Vasvik (A) 

 


