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Turusta Ahvenanmaalle kulke-
va Pyhän Olavin merireitti on 
pian valmis kuljettavaksi. Jo 
ensi keväänä reitti on merkit-
ty maastoon koko matkaltaan 
ja Nauvoon tullaan avaamaan 
infopiste vaeltajille. Virallisesti 
koko reitti on valmis Norjan 
Trondheimiin asti vuonna 
2019.

Pyhän Olavin merireitti on 
yksi osa Pyhän Olavin pyhiin-

vaellusreitistöä. Se on kansain-
välinen hanke, jota edistetään 
tällä hetkellä pääosin EU-han-
kerahoilla Manner-Suomen ja 
Ahvenanmaan lisäksi myös 
Ruotsissa ja Norjassa. Koordi-
naattorina hankkeessa toimii 
Åbo Akademi.

Uusia polkuja tai teitä ei Suo-
messa rakenneta, vaan reitistö 
määräytyy jo olemassa olevien 
teiden perusteella. 

Pyhän Olavin merireitin han-
kevastaava James Simpson 
Paraisten kaupungilta sanoo, 

että ideana on, että merireitin 
kaikki vesiosuudet voi kulkea 
lautoilla ja yhteysaluksilla. 
Tavoitteena on kuitenkin ava-
ta myös vaihtoehtoinen pur-
jelaivareitti Korpoströmistä 
Ahvenanmaalle niille, jotka 
kaipaavat pyhiinvaellukselleen 

erityistä elämystä. 
Tätä reittiosuutta testattiin 

viime viikonloppuna, kun pi-
lottiryhmä seilasi purjelaiva 
Albanuksella Korpoströmistä 
Kökariin, Sottungaan, Lång-
näsiin ja Maarianhaminaan. 
Välillä yövyttiin Kökarissa ja 

Sottungassa, joissa myös vael-
lettiin saaren poikki ja tutus-
tuttiin kirkkoihin.

Matkassa mukana seilasi 
puinen perinnevene Tjutt-
Tjutt, joka kulki omaan tah-
tiinsa samaa reittiä Albanuk-
sen kanssa. Myös Tjutt-Tjutt 
alkaa myöhemmin kuljettaa 
pyhiinvaeltajia Korpoströmistä 
Ahvenanmaalle.

Kökarissa asuva fransiskaaniyh-
distyksen puheenjohtaja Chris-
tian Pleijel oli järjestänyt koe-
purjehduksen ja jakanut reilut 
kaksikymmentä osallistujaa eri 
ryhmiin. Purjehdusvuoro nosti 

ja laski purjeita sekä auttoi mie-
histöä kannella, kun taas keit-
tiöryhmä valmisti aamiaista ja 
ruokia ja siivosi jäljet. Kolmas 
ryhmä liikkui Tjutt-Tjuttilla.

– Se, että ihmiset tekevät työ-
tä täällä laivalla, sopii mainiosti 
pyhiinvaeltajille, Pleijel sanoo.

Yhteisen työn tekeminen 
ryhmissä hioi vaeltajat tiiviiksi 
yhteisöksi, ja juuri toisiin ih-
misiin tutustuminen ja merki-
tyksellisten keskustelujen käy-
minen ovat pyhiinvaelluksessa 
usein tärkeällä sijalla. 

Koepurjehdukselle osallistu-
nut ahvenanmaalainen Tove 
Manselin on kokenut pyhiin-
vaeltaja, mutta seilaaminen oli 
hänellekin uusi tapa kulkea. 

– Tämä sopii pyhiinvaelluk-
seen, sillä tämä on ikiaikainen, 
rauhallinen ja hiljainen tapa 
kulkea. Parasta on, kun laivan 
moottorit sammutetaan ja ale-
taan seilaamaan. Silloin tulee 
sellainen rauha, jossa saa olla 
hyvin lähellä luontoa. 

Manselinin mukaan purjelai-
valla seilaaminen tuo pyhiin-

vaeltajalle myös pakollisen 
pysähtymisen toisten pyhiin-
vaeltajien seuraan.

– On tärkeää löytää tasapai-
no sen suhteen, kuinka paljon 
on yksin ja ryhmässä. Kun on 
kulkenut pari päivää yksin 
monien kilometrien matkoja, 
muodostuu siitä hieno kont-
rasti purjehduksen yhteisölli-
syyden kanssa. 

Purjelaivalla suoritettava 
pyhiinvaellus on alati muut-
tuvainen matkantekotapa. 
Albanuksen kapteeni Tero 
Ilus uskoo Christian Pleijelin 
ja Tove Manselinin lailla, et-
tä pyhiinvaelluspurjehdus on 
konsepti, joka tulee toimimaan.

– Tämä koepurjehdus on 
osoittanut sen. Todella pa-
halla kelillä muutetaan reit-
tiä, mutta niin sen kuuluu 
mennäkin, Ilus tiivistää. 
 

LISÄÄ KUVIA JA JUTTUA 
pyhiinvaelluksesta Pyhän 
Olavin merireitillä: 
ts.saaristo.fi
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Pyhän Olavin merireitti vie  
pyhiinvaeltajat purjelaivalle 
Ensi vuonna avattavan 
pyhiinvaellusreitin voi kulkea 
Korpoströmistä Ahvenanmaalle 
myös purjelaivalla. Matkalla 
kulkijat laitetaan nostamaan 
purjeita ja laittamaan ruokaa. 

Pyhiinvaeltajat kohtaavat toisensa Kökarin kirkon takaisilla kallioilla päivän purjehduksen jälkeen.
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Hankevastaavat Christian Pleijel  (vas.) ja James Simpson uskovat 
purjelaivapyhiinvaelluksen kiinnostavan ihmisiä. 

Sottungan Skage Vikeniltä pyhiinvaeltajat soudetaan takaisin pur-
jelaivaan, jonka matka jatkuu pian Långnäsiin ja Maarianhaminaan.

Tervetuloa Kökariin! Gunnar Sundström (vas.) ja Juha Aaltonen 
virittävät instrumenttinsa ja pistävät laiturille vauhtia. 

”Parasta on, kun laivan 
moottorit sammute-
taan ja aletaan seilaa-
maan.” 

Tove Manselin
Pyhiinvaeltaja

KAARINA Kerrostalotyömaal-
la paloi routaeristelevyjä 
Kaarinan Piikkiössä varhain 
lauantaiaamuna. Lounais-
Suomen pelastuslaitoksen 
päivystävän palomestarin Ii-
na Virneksen mukaan palo 
sytytettiin tahallaan.

Palosta syntyi iso savupil-
vi, kun styroksilevyt paloivat 
poroksi. 

– Savupilvi sai palon näyt-
tämään kaukaa isommalta 
kuin se oli, Virnes kertoo.

Pelastuslaitoksen yksiköt 
estivät tulen leviämisen laa-
jemmin työmaa-alueelle. Pa-
losta ei palomestarin arvion 
mukaan aiheudu suurta ta-
loudellista vahinkoa, mutta 
työt luultavasti viivästyvät. 
Poliisilla on tieto tapauk-
sesta.

Palosta aiheutui pieniä 
vahinkoja rakennustarvik-
keille. Henkilövahingoilta 
vältyttiin. TS

Työmaapalo 
aiheutti ison 
savupilven 
Kaarinassa 

SALO Kolmen henkilön seu-
rueen yli yritettiin ajaa Salon 
Raitalankadulla perjantai-
iltana yhdeksän aikaan, 
tiedottaa Lounais-Suomen 
poliisilaitos.

Seurueeseen kuuluneen 
nuoren miehen tekemän il-
moituksen mukaan hopei-
sen Citroën-farmarin kul-
jettaja oli ajanut heitä kohti 
painaen auton äänitorvea. 

Tien oikeaa reunaa kä-
vellyt kolmikko vältti al-
le jäämisen hyppäämällä 
tiensivuun. Autolla oli ajet-
tu kovaa vauhtia Ollikkalan 
suuntaan ja edelleen Some-
rontielle.

Poliisi tutkii tapausta tör-
keänä pahoinpitelyn yrityk-
senä. TS

Kaveriseurueen 
päälle yritettiin 
ajaa Salossa

SALO Moottoripyörän anas-
tanut parikymppinen tur-
kulaismies päätti piiloutua 
poliisiaseman portaiden alle 
Salossa, tiedottaa Lounais-
Suomen poliisi.

Salon Urheilupuiston 
parkkipaikalta anastetun 
moottoripyörän omistaja oli 
tavoittanut varkaan Vähäjo-
en kevyenliikenteen sillalla. 
Mies oli yrittänyt käynnistää 
moottoripyörää siinä onnis-
tumatta.

Kun mies tajusi tulleensa 
nähdyksi, pinkoi hän pa-
koon. Poliisiaseman portai-
den alta löytynyt nuori mies 
otettiin kiinni ja siirrettiin 
säilöön aseman sisäpuolelle, 
poliisi tiedottaa.

Tapausta tutkitaan moot-
torikulkuneuvon käyttövar-
kautena. TS

Varas piiloutui  
poliisiaseman  
portaiden alle

Harri Ahola
Turun Sanomat

Millikin on paljon petankissa. 
Sen huomaa, kun tuomari Ta-

pani Kalmi huudetaan paikalle 
epäselvässä tilanteessa. Kalmi 
kaivaa taskustaan taittomitan 
ja katsoo, kumpi palloista on 
lähempänä kohdepalloa eli 
snadia. Tällä kertaa mittaus-
tuloksella on tavallista enem-
mänkin merkitystä, sillä Kupit-

taalla pelataan tänä viikonlop-
puna petankin SM-mitaleista.

Tuomarin tarvikearsenaali 
on melkoinen, sillä taittomitan 
lisäksi Kalmin taskuista löytyvät 
kahden ja kymmenen metrin rul-
lamitat pitkiä mittauksia varten 
sekä pieni harppimitta aivan ly-
himpiin etäisyyksiin. Tällä kertaa 
mittaustulos on selvä.

– Pikkuisen yli millin ero oli, 
Kalmi kertoo.

Lauantaina Kupittaan aurin-
gonpaisteessa miteltiin seka-
duppelin mestaruudesta. Dup-
pelissa kisataan kaksihenkisin 

joukkuein, ja sekaturnauksessa 
mukana täytyy olla molempia 
sukupuolia. Tänään sunnun-
taina vuorossa on sekatrippeli 
kolmihenkisin joukkuein. Lau-
antaina mukana oli 41 paria ja 
tänään reilut 30 kolmihenkistä 
joukkuetta.

Turun Petanque-seuran pu-
heenjohtaja Raimo Karppinen 
vertaa lajia pokeriin, jossa täy-
tyy analysoida useita siirtoja 
eteenpäin sekä omalta että 
vastustajan kohdalta.

– Jos pelaat liian varovaisesti, 
niin tulee turpaan. Se on vanha 
sääntö, Karppinen toteaa. 

Vieressä seisova Timo Puska 
korjaa sanonnan vielä tarkem-
paan muotoon.

– Jos heität liian huonosti, 
niin tulee turpaan.

Turkulainen Puska pääsee kil-
pailemaan vasta huomenna, 
kun luvassa on kolmihenkisin 
joukkuein käytävä sekatrip-
peli.  Viime vuonna hän voitti 
miesten duppelin suomenmes-
taruuden yhdessä Kimmo Ke-
räsen kanssa. Se oli Puskan en-
simmäinen henkilökohtainen 
SM-mitali. 

– Täytyy myöntää, että hyväl-

tä tuntui. Se oli pitkän uuras-
tuksen tulos ja työvoitto.

Turussa harrastaminen ei jää 
ainakaan olosuhteista kiinni, 
sillä seuran oma halli mahdol-
listaa harjoittelun ympäri vuo-
den. Kesäisin pelit keskittyvät 
nyt suomenmestaruuskisojen 
näyttämönä olevalle Kupittaal-
le, jonka kentät ovat kaikkien 
vapaasti käytettävissä.

 6Sekatrippelin SM-mitaleista 
kamppaillaan tänään Kupittaan 
petankkikentällä klo 10 alkaen. 
Yleisöllä on tapahtumaan vapaa 
pääsy.

Petankki on millintarkkaa työtä

Turun Petanque-seura 
juhlii 30-vuotispäiviään 
SM-kisoilla. Mukana ovat 
niin nykyinen puheenjoh-
taja Raimo Karppinen (vas.) 
kuin ex-puheenjohtaja 
Timo Puska.

Kupittaalla 
kamppaillaan tänä 
viikonloppuna 
sekajoukkueiden 
suomen- 
mestaruuksista. 

TS/LENNART HOLMBERG


