Santiago de Compostela
Pyhiinvaelluskurssi
Espanjassa 20.–27.8.2022
Vetäjinä Jukka Salminen ja Niko Rantanen

Pyhiinvaeltajan tunnistaa varusteista:
kengät, sauva, hattu, viitta,
laukku, simpukka ja lyhty.

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki
Puh. 08 4639 200
toimisto@kkro.fi
www.kkro.fi

Tutustu myös Opiston
Facebook-sivuihin

Kuvat: iNiko Rantanen

Kengät – Hitaus
Sauva – Vapaus
Hattu – Huolettomuus
Viitta – Yksinkertaisuus
Laukku – Jakaminen
Simpukka – Hiljaisuus
Lyhty – Rukous

Lähde mukaan vaeltamaan hyvässä seurassa noin 100 kilometrin taival ja kokemaan Santiago de Compostelan pyhiinvaeltajanmessu. Päivämatkan pituudeksi
tulee noin 20 km (kävelyä 5–8 h päivässä oman kunnon ja mielentilan mukaan).
Retken johtajina toimivat kokenut Santiago de Compostelan kävijä, lauluntekijäpyhiinvaeltaja Jukka Salminen sekä Opiston rehtori Niko Rantanen.
Kurssikokonaisuuteen sisältyy
 Vapaaehtoinen tapaaminen loppukeväällä 2022 (mahdollisuus osallistua
myös etäyhteyksin)
 8 päivän matka 20.–27.8.2022, josta 5 päivää vaellusta Santiago de Compostela -reitillä, yöpyminen Santiago de Compostelassa ja pyhiinvaeltajanmessu
Vaelluksen kuvaus
Vaellus toteutuu välillä Cacabelos–Sarria (n. 84 km). Sarriasta bussikuljetus 		
		aamulla lähelle Santiago de Compostelaa, josta n. 10 km vaellus Santiago de
		Compostelaan. Ilta ja yö Santiago de Compostelassa, aamulla osallistuminen
		pyhiinvaeltajanmessuun.
		
Reitti on suunniteltu kulkemaan vaellusreitin parhaimpien maisemien läpi.
		Yöpymiset matkan varrella hotelleissa 2 hh:ssa (1 hh lisämaksusta). Aamupala
		sisältyy hintaan. Vaellusreitin varrella on paljon pieniä kahviloita ja ruoka-		
		paikkoja, iltaisin on mahdollisuus edulliseen pyhiinvaeltajien illalliseen.
 		Reitillä on mahdollisuus kuljetuttaa matkatavarat seuraavalle hotellille, jos
haluaa vaeltaa kevyesti (hinta n. 10 e/päivä).


Pyhiinvaellus on vuosituhansia vanha tapa ilmaista uskoa ja syventää omaa
suhdetta Jumalaan. Keskiajalla koko Euroopan väestöstä jopa puolet lähti
pyhiinvaellukselle vuosittain. Ihmisten ajattelun rationalisoitumisen myötä
elämään alettiin etsiä helppoutta ja mukavuutta. Yksinkertaisuuden ja
kristillisten arvojen merkitys väheni ihmisten elämässä, ja pyhiinvaelluksen
perinne miltei katosi kristittyjen keskuudessa.
Viime aikoina pyhiinvaellus on jälleen alkanut kiinnostaa ihmisiä. Elämän
kiireen ja monimutkaisuuden keskelle kaivataan rauhaa ja yksinkertaisuutta,
uutta yhteyttä Jumalaan. Tämän päivän tunnetuin pyhiinvaellusreitti on
Pyhän Jaakobin tie, Camino de Santiago.
Pyhän Jaakobin tie on lähes 800 kilometrin mittainen, Unesco-kohteeksi
valittu pyhiinvaellusreitti Pohjois-Espanjassa. Vaellus Ranskan rajalta apostoli
Jaakobin hautapaikkana pidettyyn Santiago de Compostelaan on ollut
pyhiinvaellusreittinä keskiajalta lähtien. Nykyisin reitillä patikoi vuosittain
yli 100 000 vaeltajaa. Reitin varrelta löytyy – upeiden maisemien lisäksi –
noin 1800 historiallista ja uskonnollista nähtävyyttä.

Hinta (tarkentuu varauksien ja lähtijämäärän varmistuttua keväällä 2022)
 		n. 1200 e/2 hh
 		n. 1450 e/1 hh
sisältää vaelluksen ja opastukset  lennot Helsinki-Espanja-Helsinki 
kuljetukset lentokentältä vaellusreitille sekä matkan varrella  hotellimajoituksen
ja aamupalat matkan aikana  ennakkotapaamisen ohjelman Opistolla
(mahdollinen majoittuminen maksetaan erikseen)
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Ilmoittaudu sähköisen linkin kautta: https://link.webropol.com/ep/Santiago2022
Ilmoittautumiseen tarvitset seuraavat tiedot:
1. Oma koko nimi, niin kuin se on passissa kirjoitettu
2. Sähköposti, puhelinnumero ja osoite, mahdollinen Finnair plus -numero
3. Huonetoive (1 vai 2 hengen huone, mahdollinen huonekaveri)
Huom. Ilmoittautuminen on sitova, matkan peruuntuessa perimme vastuullisen
matkanjärjestäjän (CWT) varausehtojen mukaiset peruutusmaksut.
Lisätietoja: Niko Rantanen  044 4639 211  niko.rantanen@kkro.fi
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