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Esipuhe – Pyhän Olavin Mannerreitti 

Ensimmäiset pyhiinvaellukset tehtiin muutama sata vuotta ajanlaskumme alun jälkeen, ja 
perinne jatkui meillä Pohjolassa aina uskonpuhdistukseen saakka. Keskiajalla Suomestakin 
tehtiin vaelluksia pyhiin paikkoihin, joista yksi oli todennäköisesti nykyisessä Trondheimissa 
sijaitseva Nidarosin tuomiokirkko. Siellä tuomiokirkon kivilattian alla on Pohjoismaiden 
merkittävimmän pyhimyksen, Pyhän Olavin, viimeinen leposija. 

Pyhän Olavin kultti rantautui Suomeen ristiretkien myötä ja Savon perukoille viimeistään 
Olavinlinnan perustamisen yhteydessä. Nykytiedon mukaan Olavin kultti olisi ollut 
rantautumassa tänne myös idän suunnasta, ennen kuin Ruotsin valtakunta ulotti 
määräysvaltansa maamme alueelle. Olavinlinna on tiettävästi maailman ainoa Pyhän Olavin 
mukaan nimetty linna. Se toimi vuosisatoja lukkona rajalla idän ja lännen välillä sekä 
hallintokeskuksena, jonka kautta Pyhään Olaviin liittyvät uskomukset ja tavat saivat lujan 
jalansijan koko nykyisen Savonlinnan seudulla. 

Pyhiinvaellukset ottivat uutta tuulta alleen viime vuosituhannen loppupuolella, ja Nidarosin 
tuomiokirkkoon alettiin jälleen vaeltaa Pyhän Olavin merkeissä. Norjassa vanhoja reittejä 
kunnostettiin 1990-luvulla ja vuonna 2010 nykyisin Ruotsiin ja Tanskaan yltävä St. Olav 
Ways -reitistö nimettiin virallisesti Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi. Viimeisimpinä 
laajennuksena keväällä 2019 avattiin St. Olav Waterway -merireitti, minkä myötä 
pyhiinvaelluksen kohti Trondheimia voi aloittaa jo Suomen Turusta. 

Nyt Pyhän Olavin kulttuurireittiä jatketaan halki Manner-Suomen. Savonlinnasta lähtevä Pyhän 
Olavin Mannerreitti mutkittelee mm. Pieksämäen, Hämeenlinnan, Sastamalan ja Ulvilan kautta 
Turkuun. Savonlinnan lähistöllä Pyhän Olavin reittiin liittyviä kohteita sijaitsee Kerimäen ja 
Punkaharjun lisäksi Sulkavalla ja Rantasalmella. Kirkkojen, patsaiden, hautausmaiden ja 
museokohteiden ohella luonnon keskellä olevat kohteet, kuten linnavuoret, vanhat maantiet ja 
vesireitit, kertovat kaikuja menneistä ajoista – jopa Pyhän Olavin elinajoilta saakka. Tavoitteena 
on saada tämäkin reittiosuus lähivuosina osaksi virallista Pyhän Olavin kulttuurireittiä. 

Tämä käsikirja on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet Pyhän Olavin 
kulttuuriperinnöstä, Etelä-Savon historiasta, kotiseudusta ja etenkin alueemme matkailu- ja 
kulttuuritarjonnan kehittämisestä. Siitä voi ammentaa ideoita uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen ja vinkkejä lisätiedon etsimiseen. Visit Savonlinna -matkailusivustolla Pyhän 
Olavin kulttuurireitillä on jo omat alasivut suomeksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. 
Kulttuurireitti tarjoaa aineksia päiväretkien ja monipäiväisten teemamatkojen toteutukseen. 
Uudet toimijat, tuottajat ja palveluntarjoajat ovat lämpimästi tervetulleita liittymään verkostoon – 
aiheita yhtymäkohdiksi reittiin liittymiselle on runsaasti.  

Kulttuurireitin suunnittelu on ollut mahdollista OKM:n Savonlinnan Hankekehitys Oy:lle taiteen ja 
kulttuurin toimijoiden kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin myöntämän avustuksen ansiosta. 
Savonlinnan Hankekehitys Oy on koordinoinut kulttuurireitin suunnittelua Savonlinnan seudulla 
yhteistyössä Pyhän Olavin Kilta ry:n kanssa. Pyhän Olavin Kilta ry vastaa jatkossa Savonlinnan 
reittiosuuden kehittämisestä sekä yhteydenpidosta Suomessa virallista Pyhän Olavin 
kulttuurireittiä hallinnoivan Suomen Olavinreitit ry:n kanssa. 

Tervetuloa Pyhän Olavin jäljille Savonlinnaan! 

Savonlinnassa 31.12.2019 
Susanna Peura 
Hankesuunnittelija / Savonlinnan Hankekehitys Oy 
Euroopan neuvoston kulttuurireitit Etelä-Savossa -hanke 
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1 Pyhä Olavi ja Savonlinna 

1.1 Kuka oli Pyhä Olavi? 

Olavi Haraldinpoika syntyi vuonna 995 Harald Kaunotukan kuninkaalliseen sukuun. 
Hän menetti isänsä Harald Grensken poikasena. Olavin äiti Asta meni uusiin 
naimisiin vaikutusvaltaisen Sigurd Syrin kanssa, jonka talossa Olavi varttui. 

Siihen aikaan viikingit ryöstelivät Euroopan rannikkoseutuja, ja niin Olavikin lähti 
vain kahdentoista vuoden ikäisenä viikinkiretkille saaden myöhemmin komentoonsa 
oman laivan ja miehistön. Nuoresta iästään huolimatta Olavi todisti kaikille, että hän 
pystyi johtamaan viikinkejä ja taistelemaan vihollisia vastaan. 

Olavin tiedetään käyneen retkillään ainakin Ranskassa, Englannissa, Hollannissa, 
Tanskassa ja Suomen rannikolla, jossa hän perimätiedon mukaan sai vastaansa 
suomalaiset noidat, jotka ajoivat noituudella nostattamansa myrskyn avulla Olavin 
joukkoineen pakoon. 

Kristillisen kasteen Olavi sai vuonna 1013 tai 1014. Legendan mukaan Olavi näki 
näyn, jossa hänestä tulee Norjan kuningas. Hän palasi kotimaahansa toteuttamaan 
tätä näkyä. Vuonna 1016 hänestä tuli ensimmäinen kristitty koko Norjan kuningas, 
ja hän yhdisti monet pienet kuningaskunnat yhdeksi. 

Olavia on kuvailtu ankaraksi hallitsijaksi. Ankaruus ja määrätietoisuus olivat avuksi, 
kun hän laati lakeja, yhdisti valtakuntaa ja rakennutti kirkkoja. Hän taisteli väkivaltaa 
ja sekasortoa vastaan ja pyrki vakiinnuttamaan kristinuskon Norjaan. Kristus 
koettiin kaikkien vapahtajana, toisin kuin viikinkien vanhat jumalat, jotka sallivat vain 
soturien astua taivaaseen. Olavin säätämät lait pysyivät voimassa satoja vuosia, 
esimerkiksi sunnuntait ja kirkolliset juhlapäivät julistettiin vapaapäiviksi, avioliitot 
lähisukulaisten kesken kiellettiin ja pappien elatus varmistettiin laissa. 

Olavi tarvitsi perillisen, ja sitä varten hän yritti solmia avioliiton Ruotsin kuninkaan 
tyttären Ingegärdin kanssa. Ruotsin kuningas ei suhtautunut aikeeseen suopeasti ja 
järjesti tyttärelleen avioliiton Novgorodin ruhtinaan Jaroslavin kanssa. Vaikka 
Ingegärdistä ei tullut Olavin vaimoa, pysyivät he hyvinä ystävinä Olavin kuolemaan 
saakka. Olavi sai vaimokseen Ingegärdin sisaren Astridin, joka synnytti hänelle 
tyttären. Olavi sai myös pojan palvelijattarensa kanssa. 

Ylimykset olivat tyytymättömiä Olavin hallintotapaan ja nousivat kapinaan. Hän 
joutui lähtemään maanpakoon Novgorodiin. Olavilla oli poikansa mukanaan, ja 
Ingegärdin perheessä he saivat turvapaikan. Olavi kokosi sotajoukon ja palasi 
Norjaan saadakseen kruununsa takaisin. 

Olavi kaatui Stiklestadin taistelussa 29.7.1030. Tuota päivää on siitä lähtien vietetty 
Olavin päivänä kaikkialla siellä, missä Olavi tunnetaan. 
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1.2 Miksi Olavista tuli pyhimys? 

Olavin kuolemasta tiedetään, että Tore Hund pisti häntä keihäällä rintaan ja Kalv 
Arneson löi tapparalla Olavia kaulaan. Olavi kuoli saamiinsa vammoihin 
taistelukentällä. Eräs talonpoika kantoi Olavin ruumiin aittaan, johon sattumalta 
eksyi sokea mies. Hän sai kuninkaan verta sormiinsa ja hankasi niillä silmiään 
saaden näkönsä takaisin. Kerrotaan, että itse Olavin surmaan syyllistyneen Tore 
Hundin haavat paranivat niihin joutuneen Olavin veren vaikutuksesta. Tore Hund oli 
ensimmäisiä, jotka alkoivat kertoa tarinaa näistä ihmeistä ja Olavin pyhyydestä. 

Olaviin liitetään monia kertomuksia ihmeteoista. Niitä on laskettu olevan ainakin 66: 
kertomusten joukossa on tarinoita ihmeparantumisista, tulipalojen sammumisesta ja 
kadonneiden löytymisestä Olavin avulla sekä Olavin oman ruumiin säilymisestä. 
Osa ihmeteoista tapahtui jo Olavin elinaikana. 

Olavin kuoleman jälkeen suhtautuminen häntä kohtaan muuttui myönteiseksi. 
Olavin maine pyhänä levisi nopeasti. Vuosi ja viisi päivää hänen kuolemansa 
jälkeen Olavi julistettiin pyhimykseksi. 

Pyhän Olavin kultti levisi nopeasti 1100-luvun loppupuolella vanhoja kauppareittejä 
pitkin kaikkialle Eurooppaan, myös Suomeen ja Venäjälle. Viime aikoina on esitetty, 
että Olavin perintö olisi saattanut levitä Savon sydänmaille idästäkin – onhan Pyhä 
Olavi edelleen tunnettu ortodoksien keskuudessa.  

Säilyneiden tietojen mukaan jo 1000-luvun lopulla tanskalaiset, ruotsalaiset ja 
slaavit tekivät pyhiinvaelluksia Nidarosiin (nyk. Trondheim) rakennettuun kirkkoon 
Olavin haudalle. Pyhiinvaeltajien joukot virtasivat sinne kaikista Pohjoismaista, 
myös Suomesta. Keskiajalla Nidarosin kirkko oli kristikunnan tärkeimpiä 
pyhiinvaelluskohteita, jonka ohittivat suosiossa vain Rooma, Jerusalem ja Espanjan 
Santiago de Compostela. 

Suomessa Olavista tuli hyvin rakastettu pyhimys. Olavi koettiin läheisemmäksi ja 
jollain tapaa kansanomaisemmaksi kuin etäisimmät pyhimykset. Kansan mielestä 
Olavilla oli kyky turvata karjaa ja taata hyvä sato sekä suojella jopa vaikeita 
avioliittoja. Olavin suosiota lisäsivät kertomukset hänen ihmeteoistaan.  

1.3 Savonlinnan lyhyt historiikki 

1.3.1 Rajaseutu 

Nykyisen Savonlinnan seutu oli ollut asuttua jo kauan, eikä paikallisilla ollut 
välttämättä mitään käsitystä siitä, että vuonna 1323 solmittiin Pähkinäsaaressa 
Ruotsin ja Novgorodin kauppatasavallan kesken rauhansopimus. Tuon sopimuksen 
mukaan raja kulki Viipurin seutuvilta nykyisen Savon halki kohti Pohjanlahtea. 
Rajan seurauksena seutu tuli tärkeäksi Ruotsin ja Novgorodin välisessä 
valtataistelussa. Ruotsi pyrki laajentamaan omaa aluettaan kannustamalla 
alamaisia muuttamaan rajalinjan taakse, ja vuonna 1475 Eerik Akselinpoika Tott 
perusti uuden linnan suojelemaan rajaa sekä turvaamaan Ruotsin valtakunnan 
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valtaa. Valtionhoitaja Sten Sture vanhemmalle kirjoittamassaan kirjeessä Eerik 
Akselinpoika kutsui linnaa nimellä St. Oloffzborgh eli Olavinlinna. Näin Erik 
Akselinpoika kertoi kivitaulussa, jonka hän asennutti Olavinlinnan seinään: 

“Herran vuonna 1475 rakennutin tämän linnan, minä Erik Axelinpoika Lagnön 
ritari, Jumalan kunniaksi, Kristukselle ja Pyhälle kristinuskolle vahvistukseksi.” 

Olavinlinnasta tuli koko alueen taloudellinen, sotilaallinen sekä hallinnollinen 
keskus. Linna toi turvaa, mutta se rakennettiin kiistanalaiselle paikalle, joten linnan 
sijainti oli jatkuva riidan aihe naapurimaiden kesken. 

Linnan myötä harvaan asutulle seudulle kehittyi ensin kylä ja myöhemmin 
Savonlinnan kaupunki. Kaupunkioikeudet Savonlinna sai kreivi Pietari Brahen 
määräyksellä 1639. Ruotsi ja Venäjä hallitsivat vuoron perään kaupunkia, ja 1740-
luvulla Savonlinna joutui pysyvästi Venäjän vallan alle. Vuonna 1809 Suomen 
sodan jälkeen Savonlinna ei ollut enää rajakaupunki, eikä linnalla ollut enää 
sotilaallista merkitystä. Linna ehti toimia vankilana ja olla tyhjillään melko pitkään, 
ennen kuin siitä kehittyi seudun suosituin nähtävyys. 

Savonlinnan kaupunki kasvoi erityisesti Saimaan kanavan (1856) avaamisen 
myötä. Jo 1900-luvun alussa Savonlinna oli tunnettu matkailukaupunki kylpylöineen 
ja oopperajuhlineen, jotka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1912. Etenkin 
ennen ensimmäisen maailmansodan puhkeamista Savonlinnaan tuli 
seurapiiriväkeä Pietaria myöten nauttimaan Saimaan kauniista luonnosta ja 
korkeatasoisesta kulttuurielämästä. Vaikka sodat vaikuttivat myös Savonlinnassa, 
aikaa myöten Savonlinna kehittyi vireäksi teollisuus-, koulu- ja lomakaupungiksi. 

1.3.2 Sääminki ja muut vanhat kunnat 

Sääminki perustettiin Savon kolmanneksi kirkkopitäjäksi 1500-luvun alussa 
erottamalla se Juvan pitäjästä. Seurakunnan perustaminen oli merkki siitä, että 
eränkävijä- ja raivaajavaihe alueella oli hiipunut ja asujaimisto vakiintunut. Tähän 
omalta osaltaan oli vaikuttanut Olavinlinnan perustaminen valtakunnan rajalle 
vuonna 1475. 

Alussa Säämingin alue ulottui nykyisen Puumalan seuduilta Kangaslammille ja 
Heinävedelle sulkien sisäänsä nykyiset Sulkavan ja Rantasalmen alueet. Idässä 
rajana oli Pähkinäsaaren rauhan raja, etelässä Jääsken ja Lappeen kirkkopitäjät ja 
lännessä Savilahden (Mikkeli) ja Juvan kirkkopitäjät. 

Ajan kuluessa Säämingistä erotettiin yksi toisensa jälkeen Rantasalmi (1578), 
Puumala (1617), Sulkava (1630), Joroinen (1631) ja Kerimäki (1640). 

Keskelle Sääminkiä rakennetun Olavinlinnan ympärille perustettiin vuonna 1639 
Savonlinnan kaupunki. Seurakuntana sekin kuului Sääminkiin vuoteen 1932 
saakka, jolloin siitä tuli itsenäinen seurakunta. Kun annettiin asetus 
kunnallishallinnosta maaseudulla, Säämingistä muodostettiin oma kunta (1867). 
Siitä tuli “reikäleipäkunta”, jonka keskellä sijaitsi toinen kunta – Savonlinnan 
kaupunki. 



Savonlinnan käsikirja  8 (31) 
 
 

Sääminki oli ennen kaikkea metsä- ja maatalouskunta, mutta siellä sijaitsi koko 
Savonlinnan seudun kannalta myös merkittäviä teollisuuslaitoksia. Telakka 
perustettiin Laitaatsiltaan, konepaja Lypsyniemelle ja vaneritehdas Pääskylahteen. 
Vasta 1930-luvulla nuo alueet liitettiin Savonlinnan kaupunkiin. Edelleen laivoja ja 
lotjia rakennettiin monessa Säämingin kylässä, kauppa kävi hyvin, sahat tuottivat 
puutavaraa ja maatilat sekä kartanot ruokaa koko seudulle ja Pietariin asti. 

Vuoden 1973 alussa Säämingin kunta liitettiin suurimmaksi osaksi Savonlinnaan, ja 
kuntaliitosten myötä Säämingin kunta lakkasi olemasta olemassa. Sen 
seurauksena Säämingin ja Savonlinnan seurakunnat muodostivat 
seurakuntayhtymän. Vuonna 1995 Säämingin ja Savonlinnan seurakunnat 
yhdistettiin Savonlinna–Säämingin seurakunnaksi (nykyisin Savonlinnan 
seurakunta).  

Säämingin 500-vuotisessa historiassa Venäjän läheisyys on vaikuttanut monella 
tavalla paikallisten elämään. Taakkana olivat vihollisen sotatoimet ja hävitysretket, 
sotaväen pakko-otot sekä sotajoukkojen majoitus ja ruokkiminen. Toisaalta rajan 
läheisyys mahdollisti kaupankäynnin ja matkailun tuoden työtä ja toimeentuloa. 
Savonlinnaa ja Sääminkiä on joskus sanottu jopa ”Pietarin esikaupungiksi”. 

Historia toistaa usein itseään. Savonlinna–Sääminki ja vuosisatoja sitten 
Säämingistä eronnut Kerimäki sekä myöhemmin Kerimäestä eronneet Savonranta 
ja Punkaharju ovat nykyisin taas liittyneet yhteen. Vuosien 2009 ja 2013 
kuntaliitosten myötä Savonrannasta, Kerimäestä ja Punkaharjusta tuli osa 
Savonlinnan kaupunkia ja niiden seurakunnista osa Savonlinnan seurakuntaa.  

Saimaan rantojen kauneus sekä entisen Säämingin alueella sijaitsevat historialliset 
kohteet ja tapahtumat, kuten Olavinlinna, Punkaharju, Kerimäen kirkko sekä 
Savonlinnan Oopperajuhlat, vetivät tälle alueelle väkeä jo sata vuotta sitten. Näiden 
kestosuosikkien lisäksi esimerkiksi Metsämuseo Lusto, Punkaharjun 
tutkimuspuisto, kunnostettu Hotelli Punkaharju sekä Retretin luolasto ovat lisänneet 
seudun suosiota. Alueelle saapuu nykyisin matkailijoita ympäri maailmaa.   

1.3.3 Vanhat tiet 

Savonlinnan seuduilla asukkaat liikkuivat perinteisesti vesitse. Kaupunki sijaitsee 
erittäin laajan Saimaan vesistön solmukohdassa, joten veneellä pääsee kymmeniä 
kilometrejä joka suuntaan. Talvisin alueella jäädytettiin tiet, joita pitkin oli 
mahdollista kulkea reellä. Sotaretketkin Olavinlinnasta tehtiin monesti jäätä pitkin. 
Olavinlinnasta oli yhteys vilkkaaseen vesitiehen, joka yhdisti Novgorodin 
Pohjanlahteen ja joka oli sekä paikallisten että kauppiaiden käytössä. Vesitiet olivat 
helppoja: niitä ei tarvinnut ylläpitää ja kulkemiseen tarvittiin vain vene, joka 
tarvittaessa kannettiin kannasten yli. Maanteiden ylläpito taas vaati voimia ja 
kustannuksia.  

Alla on tietoa alueen merkittävimmistä maanteistä: 
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 Ensimmäinen maantie näillä seuduilla oli Suuri Savontie. Tie perustui 
polkuihin, joita pitkin ihmiset kulkivat kirkolle ja asioille kävellen ja ratsain. Se 
yhdisti Olavinlinnan ensiksi Hämeen linnaan ja sen kautta Turkuun sekä 
Helsinkiin. Asiakirjoista selviää, että viimeistään 1550-luvulla Suuri Savontie 
Olavinlinnan ja Hämeen linnan välillä oli yleinen maantie eikä enää vain polku. 
Vuonna 1556 Suuren Savontien varrella oli jo majapaikkoja matkustajien 
käytettävissä.  

 Olavinlinnan perustamisen myötä tuli tarvetta tielle, joka yhdistäisi 
Olavinlinnan Viipuriin. Tämä tie oli todennäköisesti raivattu 1400-luvun lopulla, 
ja se kulki Puumalan ja Ruokolahden kautta. Tuure Bielke mainitsee 
kirjeissään 1500-luvun alkupuolella, että Viipurista oli mahdollista päästä aina 
Joroisiin saakka maanteitä pitkin. Tie on merkitty Postiteiden karttaan vuodelta 
1638 jo ennen Savonlinnan kaupungin perustamista. Viipurin ja Savonlinnan 
välinen tie oli vilkkaimmillaan joulu-maaliskuussa. Silloin kulku Suomenlahden 
yli oli riskialtista, ja jopa Ruotsin kuninkaan ja Venäjän tsaarin lähetystöt 
joutuivat kiertämään pitkiä matkoja päästäkseen Tukholmaan ja takaisin. 

 Savonlinnan Käkisalmen seutuun yhdistänyt tie mutkitteli Punkaharjun ja 
Parikkalan kautta Tyrjään, missä se yhtyi Käkisalmen–Sortavalan tiehen. 
Kerimäen puoleinen tieosuus varustettiin vuonna 1649 kestikievarein. Kun 
Savonlinna jäi vuonna 1743 Venäjän puolelle, salakuljetusta pelänneet 
viranomaiset määräsivät Savonlinnan–Käkisalmen tien ainoaksi sallituksi 
Karjalan kauppatieksi. 

Punkaharjun Harjutien perustamistyöt toteutti luonto viimeisen jääkauden 
myötä. Ihminen on käyttänyt harjua liikkumiseen jo vuosisatoja, mutta 
merkittäviin tienrakennustöihin ryhdyttiin vasta 1700-luvulla. Ensimmäisen 
maantien rakensivat harjulle venäläiset. Venäläisissä asiakirjoissa on 
maininta, että vuosina 1775–1782 oli rakennettu 295 kilometriä pitkä tie 
Haminasta ja Viipurista Lappeenrannan kautta Olavinlinnaan. Tätä reittiä 
käyttivät monet sotajoukotkin. 

Harjumaisema säästyi tuleville sukupolville 1700-luvun alkeellisen 
rakennustekniikan ansiosta. Vuonna 2017 kauneutensa ja vaiherikkaan 
historiansa ansiosta Punkaharjun Harjutie valittiin yleisöäänestyksellä 
ylivoimaisesti Vuosisadan tieksi. 

Saimaan kanavan avaaminen vuonna 1856 yhdisti Savonlinnan Suomenlahteen ja 
mahdollisti kaupunkilaisille uuden reitin maailmalle.  

Rautatie Savonlinnaan saatiin vuonna 1908. 
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2 Pyhän Olavin perintö vuosisatojen varrella 

2.1 Rakennukset ja taide 

Olavin palvonta pyhimyksenä sai monia muotoja. Hänelle vihittiin lukuisia kirkollisia 
rakennuksia ja pyhitettiin alttareja. Pelkästään Pohjois-Euroopassa tunnetaan yli 
200 Olavinkirkkoa. Itärajallakin Olavilla on ollut todella tärkeä asema: Novgorodissa 
oli useita Olavinkirkkoja. Viipurin linnan 75 metriä korkea tornikin on nimetty Pyhän 
Olavin mukaan. 

Myös Suomesta löytyy monia Olaville pyhitettyjä kirkkoja. Pyhä Olavi on 
Ahvenanmaan suojeluspyhimys, ja siellä oleva Lemböten kirkko on Olavin 
nimikkokirkko. Se sijaitsee vanhan meritien varrella ja on yksi Suomen vanhimpia. 
Muita Olavinkirkkoja Suomessa on melko varmasti ainakin 17. Niiden joukossa ovat 
Jomalan, Vårdön, Nauvon ja Kalannin kirkot. 

Olavia on myös kuvattu yleisesti kirkollisessa taiteessa. Hän esiintyy patsaissa, 
veistoksissa, reliefeissä, maalauksissa, sineteissä, rahoissa ja 
pyhiinvaellusmerkeissä. Hänen kuviaan on kudottu tai brodeerattu kirkkotekstiileihin 
sekä graveerattu ja valettu kirkonkelloihin ja alttarihopeaan.  

Veistoksissa Olavilla on yllään siviili- tai soturiasu, joka yleensä on juhlapuku 
mekkoineen ja vaippoineen. Pyhän Olavin erikoistuntomerkit ovat parta, kirves, 
valtakunnanomena sekä hänen jalkojensa alla oleva soturi, ihmiskasvoinen 
lohikäärme tai pieni mies, joka välillä kuvaa hänen surmaajaansa, välillä 
abstraktista pahuutta. Valtakunnanomenan tilalla on joskus kannellinen ja jalallinen 
astia, joka liittyy Olavin legendoihin – Olavinhan kerrotaan muuttaneen Kristuksen 
tapaan veden viiniksi, eikä häntä vahingoittanut viiniin sekoitettu myrkkykään. 

Aikakaudesta riippuen Olavi kuvataan kruunupäisenä kuninkaana istumassa 
valtaistuimella tai seisomassa muodikkaissa ritarin varusteissa. Keskiajan lopulla, 
kun kotimainen veistotaide alkoi kehittyä, Olavilla on usein kruunajaispuku yllään. 
Kirkkojen kalkkimaalauksissa hänet esitetään toisinaan jopa nöyränä, ilman 
kruunua. Maalausten monet salaperäiset laivakuvat liittynevät myös 
Olavintarinoihin, ja joskus niissä näkyy kuningas tappara kädessään. 

2.1.1 Olavinlinna 

Olavin asemasta Savon seudulla kertoo etenkin maailman ainoa Olavin nimeä 
kantava linna – Olavinlinna. 

Olavinlinna perustettiin Ruotsin ja Venäjän rajalle Saimaan solmukohtaan vuonna 
1475. Linnan tehtävänä oli torjua idästä tulevat venäläisten hyökkäykset ja 
varmistaa Savon seudun herruuden säilyminen Ruotsin kruunulla. Linnan perustaja 
Eerik Akselinpoika Tott valitsi linnan suojeluspyhimykseksi Pyhän Olavin. 
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Olavinlinnan historia on kirjava: se sisältää sotaisia aikoja, verisiä taisteluita, mutta 
myös tavallista arkea askareineen. Poliittisesta tilanteesta ja rajan sijainnista 
riippuen linnan merkitys vaihteli paljon. 1500-luku oli linnan suuruuden aikaa, kun 
taas 1600-luvulla linnan rooli valtakunnan puolustuksessa jäi pieneksi. 
Suurimmillaan linnan varuskunnassa oli useita satoja miehiä, vähimmillään vain 
yhdeksän. Myös tykkien määrä vaihteli suuresti.  

1700-luvulla linnan omistajat vaihtuivat tiheään tahtiin. Vuonna 1714 Suuren Pohjan 
sodan aikana kuusi viikkoa kestäneen piirityksen jälkeen linna antautui venäläisille. 
Vuoden 1721 rauhansopimuksen myötä linna siirtyi takaisin ruotsalaisille, mutta 
20 vuoden kuluttua alkoi uusi sota, Ruotsi hävisi ja linnasta tuli taas venäläinen.  

Suomen siirryttyä Suomen sodan (1808–1809) tuloksena Venäjän vallan alle linnan 
sotilaallinen merkitys väheni, koska linna ei ollut enää rajalla. 

Venäläinen varuskunta poistui linnasta 1847. Sotilaallisen toiminnan loputtua siellä 
toimi joidenkin vuosien ajan tutkintavankila, minkä jälkeen linna jäi tyhjilleen.  
1860-luvulla linnassa riehui kaksi tuhoisaa tulipaloa, joista Olavinlinna kärsi pahoin. 

Vuonna 1871 Suomen senaatti teki päätöksen linnan kunnostamisesta 
muinaismuistoksi. Ensimmäiset Olavinlinnan kunnostustyöt suoritettiin vuosina 
1872–1877. Olavinlinnaa restauroitiin myös 1800- ja 1900-luvun vaihteessa sekä 
vuosina 1961–1975. Viimeisin suuri restaurointi valmistui vuonna 1975, jolloin linna 
vietti 500-vuotisjuhliaan.  

Nykyisin Olavinlinna on Savonlinnan tunnetuin nähtävyys ja erilaisten juhlien 
viettopaikka. Ensimmäiset Savonlinnan Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa jo 
vuonna 1912 suomalaisen laulajatar Aino Acktén toimesta. Oopperan perinne 
linnassa jatkuu edelleen. 

2.1.2 Olavinlinnan kappeli 

Ennen Olavinlinnan perustamista lähin kirkko oli monen kymmenen kilometrin 
päässä. Kun linna rakennettiin, seutu sai ensimmäisen kirkkonsa, sillä linnan väelle 
piti luonnollisesti rakentaa herran huone. Keskiajalla kirkko oli roomalaiskatolinen, 
mutta jo 1520-luvulla se muuttui uskonpuhdistuksen myötä luterilaiseksi. 

Nykyisin tästä Kirkkotornissa (ent. Pyhän Olavin torni) sijaitsevasta tilasta käytetään 
nimitystä Olavinlinnan kappeli. Itä-Suomessa on säilynyt vain harvoja keskiaikaisia 
kirkkorakennuksia – saati maalauksia, mutta Olavinlinnan kappelissa on edelleen 
nähtävissä fragmentteja alkuperäisistä freskoista. Kappelissa on kolme alttaria, 
joista pääalttari on nimetty linnan suojeluspyhimyksen, Pyhän Olavin mukaan. 
Nykyisin pääalttaria koristaa Hannes Autereen veistämä krusifiksi 1930-luvulta, 
jonka oli alun perin tarkoitus olla Viipurin tuomiokirkossa. 

Kappelissa on eräs mielenkiintoinen piirre – yhdellä seinustalla on kurkistusaukko, 
jonka takana on pieni kammio, nimeltään hagioskopi. Tällaisen tilan tarkoituksena 
on ollut eristää muusta kirkkoväestä epätoivottuja, jopa epäpuhtaina pidettyjä 
henkilöitä. Joukkoon saattoi kuulua vankeja, tarttuvaa tautia tai muuta sairautta 
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poteneita henkilöitä tai juuri synnyttäneitä naisia, joita ei vielä ollut kirkotettu. 
Pohjoismaissa hagioskopeja ei ole säilynyt montaa, Olavinlinnan kammio on ainoa 
laatuaan Suomessa.  

Nykyisin Olavinlinnan kappeli on ekumeeninen, ja sitä voi vuokrata 
yksityistilaisuuksiin. Olavinlinnan kappelissa monet onnelliset avioliitot ovat saaneet 
alkunsa ja monet vauvat nimensä Pyhän Olavin suojeluksessa.  

Tutustuminen Olavinlinnan kappeliin edellyttää osallistumista linnan opastetulle 
kierrokselle. 

2.2 Pyhän Olavin päivä 

2.2.1 Olavin päivään liittyvät tavat 

Viikinkikuningas Olavi Haraldinpoika kaatui Stiklestadin taistelussa heinäkuun 29. 
päivänä vuonna 1030. Hänestä tuli ihmetekojensa ansiosta sekä katolilaisten että 
ortodoksien suosikkipyhimys. Katolisen perinteen mukaan pyhimyksen 
kuolinpäivästä tuli hänen nimipäivänsä. Kirkolliseen kalenteriin Pyhän Olavin päivä 
kuului 1200–1500-luvuilla, eräin paikoin jopa 1700-luvulla. Edelleenkin 
suomalaisessa nimipäiväkalenterissa 29.7. on Olavin nimipäivä. 

Olavin tai kaimojensa Ollin, Uolevin ja Uotin päivä merkitsi sadonkorjuun alkua ja 
vuodenaikojen taitekohtaa, jolloin syksyn enteitä oli jo näkyvissä. Sanonnan 
mukaan “pääskyset Uoti ottaa”. Kalatkin lakkaavat syömästä Uotin eli Olavin 
päivänä. Kyseinen päivä oli pyhäpäivä, ja silloin oli kiellettyä korjata satoa, olipa 
miten hyvä poutapäivä tahansa. Uskottiin, että kiellon rikkojaa tulivat sudet, karhut 
ja käärmeet rankaisemaan. Toisaalta Olavin päivä merkitsi metsästyskauden alkua. 

Olavin päivänä heinänteko oli yleensä saatu loppuun ja hätäisimmät olivat jo 
aloittaneet syysviljan puinnin. Niinpä päivään liittyi jo varhaisessa kristinuskon 
juurtumisen vaiheessa piirteitä vanhoista sadonkorjuujuhlista. Tärkeä osa juhlaa oli 
valitun lampaan tai karitsan syöminen. Päivä pyhitettiin pukeutumalla 
parhaimpiinsa, juomalla ja pidättäytymällä arkisista askareista.  

Olavin päivän tienoilla oli sanonnan mukaan vaarana, että “Uotin koukku tulee 
taloon”. Jos edellisen vuoden satoa ei ollut enää jäljellä ja uutta satoa ei ollut saatu 
puitua, saatettiin joutua puimaan vihantaa viljaa, kuivattamaan ja puimaan se 
hätäriihellä. Välttyäkseen tältä jotkut talonpojat sitoivat kuusen latvuksen kärryjen 
perään lakaisemaan jälkiä, että nälkä ei enää osaisi taloon. Uotin koukku 
puolestaan viittaa kalenterisauvaan eli riimusauvaan, johon kaiverrettiin vuoden 
päivät. Sauvat jäivät vähitellen pois käytöstä painetun almanakan yleistyessä 1700-
luvulta lähtien. Olavin päivän merkkinä oli alkujaan keskiaikainen piilukirves, joka 
puuhun kaiverrettuna näytti enemmänkin koukulta. Kirves-merkitys unohtui ajan 
saatossa, ja näin puhuttiin vain “Uotin koukusta”. Olavin päivänä tultiin kalenterissa 
Uotin koukkuun, ja jos talossa ei ollut viljaa, niin “hampaat joutuivat naulaan”. 
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2.2.2 Pyhän Olavin päivä Savonlinnassa ennen ja nykyisin  

Olavin päivää, 29. heinäkuuta, juhlittiin 1200-luvulla messuin ja rukoushetkin 
Olaville pyhitetyissä kirkoissa tai Olavi-alttarien äärellä. Olavin päivästä muodostui 
kesäkäräjien pitopäivä. Isommissa pitäjissä, joihin väkeä saapui paljon, 
kokoonnuttiin pitämään neuvoa ja järjestettiin markkinoita. Olavin päivästä tulikin 
yleinen markkinapäivä. 

Päivään yhdistettiin piirteitä sadonkorjuujuhlista, ja juhlaan kuului lampaan 
uhraaminen ja syöminen. Olavinlinnassakin kasvatettiin aina Venäjän vallan aikaan 
saakka mustaa pässiä Olavin päivää varten. Savonlinnassa olavinlampaan 
perinteestä muistuttaa nykyisin mm. Tallisaaren pässipatsas. 

Kuuluisa oopperalaulajatar Aino Ackté järjesti ensimmäiset Olavinlinnan 
oopperajuhlat vuonna 1912. Musiikin perinne on ollut Savonlinnassa vahva, koska 
jo ennen kaupungissa järjestettiin kesäisin laulu- ja soittojuhlia. Aino Acktén juhlista 
kehittyi lopulta Savonlinnan oopperajuhlat, jotka edelleen saavat Ison linnanpihan ja 
koko kaupungin soimaan kesäisin. Nykyisin Olavinlinnan Keskushallissa oleva 
Pyhän Olavin patsas valmistui 1912, ihan kuin juhlia varten. Ja 18 vuotta 
myöhemmin, viimeisten Aino Acktén järjestämien juhlien yhteydessä onniteltiin 900-
vuotiasta Pyhää Olavia. 

Olavin kylpylän perustamisen yhteydessä vuonna 1896 Olavin päivästä tuli 
kaupunkilaisten ja kylpylän vieraiden yhteinen juhlapäivä. Vuodesta 1924 Pyhän 
Olavin Kilta on pitänyt yllä Olavin päivän perinnettä. 

Koska Savonlinnan kaupungin varsinaisesta perustamispäivästä ei ole tietoa, 
Pyhän Olavin päivää alettiin juhlia Savonlinnan syntymäpäivänä 1980-luvulla. 

Nykyisin Olavin päivänä kaupungissa järjestetään monia tapahtumia, palkitaan 
kaupungin hyväksi työtä tehneitä henkilöitä ja päivän päättää komea ilotulitus. 
Monien perinteisiin kuuluu myös käynti Olavinlinnassa ja torilla. 

2.2.3 Olavinlammas 

Itäisessä Suomessa pässiuhri ja sitten kristittynä aikana olavinlampaan syönti on 
ollut vahva perinne. Olavinlammasta kokoonnuttiin syömään perhekunnittain Pyhän 
Olavin päivänä, jolloin iloittiin uudesta sadosta ja siitä, että “nälkäkellot” eivät enää 
soineet edellisen sadon varastojen loputtua. Palanpainikkeeksi juotiin runsaasti 
olutta, ja mukana oli usein soittaja, joka ei säästellyt viulunkieliä. 

Kaikki lammasruoka oli syötävä pois, mitään ei saanut jäädä syömättä, ja jos oma 
väki ei jaksanut, niin naapurista kutsuttiin syöjiä apuun. Olavinlampaan syöntiin 
liittyi monenlaisia salaperäisiä menoja. Ennen kuin lammasta tai muitakaan pöydän 
antimia voitiin syödä, piti niitä kaataa vähän lattialle sekä penkin nurkkaan pöydän 
päässä ja viedä osa juhannusaattona pihalle pystytetyn aattokoivun juurelle. 
Lammas syötiin alkujaan maahaltijan kunniaksi ja arveltiin tulevan vuoden onnen 
riippuvan tavan noudattamisesta. 
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Olavinlinnassa pidettiin olavinpässiä, ja Olavin päivänä linnanväki perinteisesti söi 
juhlallisen pässiaterian. Vaikka Olavinlinna vuonna 1743 siirtyi Venäjän haltuun, 
olavinlampaan perinne linnassa ja kaupungissa jatkui ortodoksisen uskonkin 
piirissä. 

2.2.4 Linnan musta pässi 

Olaviin perinteisesti liitetty karitsa muuntui Savossa pässiksi. Onkin sanottu, että 
karkeat savolaiset eivät pitäneet pientä karitsaa riittävän vahvana tunnuksena soturi 
Olaville, ja Olavinlinnan maskotiksi valittiin isosarvinen pässi.  

Olavinlinnassa kasvatettiin ennen vanhaan joka vuosi musta pässi, jonka kohtalona 
oli joutua Pyhän Olavin päivän juhla-ateriaksi. Pässin kasvatusperinne linnassa 
katkesi vuonna 1728, kun musta pässi hukkui linnanvirtaan.  

Tarinan mukaan eräs pässeistä esti vihollisten hyökkäyksen ja pelasti näin linnan. 
Se oli noussut muurille, kopisteli siellä sorkillaan ja heilutti suuria sarviaan. Luullen 
itse pirun asuvan linnassa vihollisjoukko säikähti pelottavaa näkyä ja lähti karkuun. 
Tarina on edelleen erottamaton osa Savonlinnan perinnettä ja kaupunkikuvaa. 

Musta pässi on vaikuttanut Olavinlinnassa myös lähempänä nykyaikaa. Vuonna 
1952 Pyhän Olavin Killalle lahjoitettiin pässi, joka sai nimen Pietari. Se kuoli 
tapaturmaisesti joutumalla hirtoksiin omaan liekanaruunsa. Pietarin korvaajaksi 
saapui sen poika, joka ristittiin Pekka Pietarinpojaksi. Pekka käyskenteli kesäisin 
linnan valleilla ja viihdytti siellä turisteja. Pekka kehitti riippuvuuden tupakkaan, jota 
se kerjäsi matkailijoilta. Eläinsuojeluväki puuttui pässinpitoon, ja lopulta Pekka 
Pietarinpoika joutui pataan.  

Kun kaupunki vietti 325-vuotisjuhliaan, linnan läheisyyteen Tallisaareen sijoitettiin 
uusi musta pässi, Pekka II. Kesäisin pässi toimi valokuvamallina turisteille ja 
huolehti nurmikon kunnosta. Pässi asusti Linnankadun päässä, jossa sillä oli täysi 
ylläpito.  

Perinteisesti linnan pässeillä on ollutkin parhaat rehut ja elinolosuhteet, joten 
alueella syntyi perustellusti sanonta “elää kuin linnan pässi” kuvaamaan henkilöä, 
joka elää yltäkylläisyydessä. 

Vaikka elävää pässiä ei linnan liepeillä ole vuosikymmeniin enää näkynytkään, 
esiintyy pässi monessa savonlinnalaisessa tuotteessa, tapahtumissa ja esimerkiksi 
paikallisen jääkiekkojoukkueen SapKon logossa. Tallisaaressa on Anton Ravander-
Rauaksen veistämä mustaa pässiä esittävä pronssipatsas. 

2.2.5 Lammaskaali 

Lammaskaali on keitto- tai pataruoka, joka koostuu keitetystä lampaanlihasta, 
kaalista ja mausteista. Siinä voi olla vähän vehnäjauhoa, porkkanaa ja perunaa 
keittäjän mielen mukaan. Pitkän keittämisen takia lammaskaali ei ole helpoin ruoka 
valmistaa, mutta se on kätevä ruokalaji – sitä voi tehdä ennakkoon isoja määriä ja 
lämmittää tarvittaessa. Uudelleen lämmitettynä lammaskaalin maku vain paranee. 
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Kun lammaskaalissa ovat jo mukana vihreät vihannekset, ei tarjoilussa tarvita 
erillisiä salaattilautasia ja tiskiä kertyy vähän. 

Säämingin alueella oli helposti saatavilla sekä lampaanlihaa että kaalia. Lampaiden 
kasvatus oli täällä aikoinaan laajaa. Kesäisin lampaat vietiin usein saariin 
kesälaitumille. Eläimillä oli tärkeä tehtävä – ne söivät haitalliset heinät ja vesakot, ja 
sen seurauksena saarille nousivat hyvät männiköt ja kuusikot. Kaaliakin seudulla 
viljeltiin paljon, koska muiden muassa varuskunta, sairaalat ja koulut tarvitsivat 
ruokapalveluunsa runsaasti kaalia. 

Lammaskaali on Norjan kansallisruoka, ja sitä on ehdotettu Savonlinnan 
nimikkoruoaksi. Kaupunkilaisten mukaan ”sama se miten lammasta syö, kunhan 
syö.” 

2.3 Lähteet 

Lähteet esiintymisjärjestyksessä: 

1. Esite St.Olaf i Mittnorden/ Pyhä Olavi Keski-Pohjalassa – Olavi 
Haraldinpojasta/Olav Digrestä Pyhään Olaviin 

2. https://www.katolinen.net/norjan-pyhauml-olavi.html 

3. Knuutila, Jyrki (2010) Soturi, kuningas, pyhimys, Jyväskylä: Suomen 
kirkkohistoriallinen seura 

4. Vilkuna, Kustaa (1991) Vuotuinen ajantieto Helsinki: Otava 

5. https://visitsavonlinna.fi/pyhan-olavin-paivan-historia/ 

6. Artikkeli Pyhä Olavi – Savonlinnan suojelija , Savonmaa 24.7.1991 

7. Kosonen, Ilmari (2019) Muistio Savonlinnan nimikkoruokalaji lammaskaali 

8. Korhonen, Teppo (2017) “Savonlinnan pässipatsas”. Teoksessa Teppo 
Korhonen, Ilkka Seppänen, Pia Vuorikoski (toim.) Eläinten veistäjä: Anton 
Ravander-Rauas ja Suomen eläinveistotaiteen huiput, Maahenki, 173–179 
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3 Pyhä Olavi nykyisin Savonlinnan seudulla 

3.1 Nähtävyydet 

3.1.1 Olavinlinna ja Olavinlinnan kappeli 

Katso ylempänä: 2.1.1. Olavinlinna ja 2.1.2. Olavinlinnan kappeli 

3.1.2 Savonlinnan patsaat  

 Pyhä Olavi Olavinlinnan Keskushallissa 

Patsas tilattiin Ville Vallgrenilta, joka veisti sen Pariisissa hiekkakivestä. Se 
tuotiin Olavinlinnaan 1912. Patsaan hankinta liittyi Jac. Ahrenbergin laatimiin 
Olavinlinnan korjaussuunnitelmiin, ja sen aiheuttamat kustannukset vastasivat 
neljäsosaa silloisesta restaurointibudjetista. 

Panssaripaitaan puettu kruunupäinen Pyhä Olavi seisoo kilpeen nojaten 
pitäen vasemmassa kädessään kookasta miekkaa. Hyvin realistisesti 
käsitellyssä varustuksessa oli käytetty värejä tehosteina ja värillisiä lasipaloja 
miekan ja kruunun jalokivinä. Kilpi oli alun perin suunniteltu valettavaksi 
pronssista, mutta toteutuksessa oli tyydytty kiveen. 

Suunnitelmassa patsaan paikka oli esilinnan puolella Paksun bastionin 
korkeassa oviaukossa. Patsasta ei koskaan viety sinne, vaan se tuotiin 
Kuninkaansalin pohjoisosaan. Siellä patsas oli aina 1920-luvulle saakka, 
kunnes se siirrettiin linnan pääportille, ilmeisesti tarkoituksena viedä kokonaan 
pois linnasta. 1970-luvulla patsas tuotiin kuitenkin linnan sisätiloihin uudelleen, 
ja nykyisin se sijaitsee linnan Keskushallissa.  

Alun perin patsas on ollut jalustan päällä, mutta jalusta on hävinnyt 1920-
luvun siirtovaiheessa. Sitä ei ole onnistuttu mistään löytämään, ei edes virran 
pohjasta, josta sukeltajat ovat sitä etsineet. 

 3D-Olavi Olavinlinnan perusnäyttelyssä 

Tämä Pyhän Olavin patsas on valmistettu Versoteq 3d Solutions Oy:ssä 
vuonna 2015 Olavinlinnan perusnäyttelyä varten. Patsas on 3D-tulostettu 
kopio alkuperäisestä Sääksmäen Pyhän Olavin 1400-luvun puuveistoksesta, 
joka on esillä Kansallismuseossa Helsingissä. 

 Olavinlinnan musta pässi eli Linnanpässi Tallisaaressa 

Savonlinnan kaupunki sai 325-vuotissyntymäpäivän kunniaksi lahjaksi 
pronssisen mustaa pässiä esittävän patsaan. Aloitteen lahjan hankinnasta teki 
Säämingin kunta, ja siihen liittyivät muut ympäristökunnat ja lukuisat yritykset. 
Sovittiin, että patsas tulee Tallisaareen puiden katveeseen, linnanpässin 
vanhoille laidunmaille, missä se on parhaiten joka puolelta tutkittavissa ja 
turistien valokuvattavissa. 
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Veistäjä Anton Ravander-Rauas kävi Savonlinnassa tutustumassa rotupässi 
Pekka II:een. Patsas luovutettiin kaupungille heinäkuussa 1964. 

Savonlinnalaiseen vappuperinteeseen kuuluu paikallisten opiskelijoiden 
suorittama pässin lakitus. Joskus kylminä öinä pässin sukukalleuksien peitoksi 
on myös ilmestynyt värikkäitä neulottuja suojuksia. 

Anton Ravander-Rauaksen pässiveistoksen alkuperäinen kipsimalli hankittiin 
“Musta Pässi” -olutravintolaan, joka lopetti toimintansa vuonna 2000. 

 ”Linnan henki” 

"Linnan henki" on Tallisaaressa sijaitseva kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen 
ritaripatsas, joka pystytettiin linnan 500-vuotisjuhlavuonna 1975. Vaikka teos 
kuvaa monien mielestä Olavinlinnan perustajaa Erik Akselinpoika Tottia, 
taiteilijan mukaan se on muistomerkki linnan rakentajille.  

3.1.3 Savonlinnan Maakuntamuseon esineet ja puuveistokset 

 Pyhimyspatsaat Säämingin ensimmäisestä kirkosta Savonlinnan 
Maakuntamuseossa 

Savonlinnan Maakuntamuseossa voi tutustua puuveistoksiin Madonna ja 
Jeesus-lapsi (Säämingin kirkon madonna, Sääminkiläisten madonna) ja 
Antiokian piispa Pyhä Erasmus. Molemmat veistokset ovat 1400–1500-lukujen 
taitteesta.  

 Puuveistokset Säämingin kolmannesta kirkosta Savonlinnan 
Maakuntamuseossa 

Puiset Pasunaan puhaltavat enkelit kuuluivat Säämingin kolmannen kirkon 
(1783–1882) sisustukseen. 

 Esineet rautakaudelta 

Savonlinnan Maakuntamuseon kokoelmissa on esineitä, joita on löydetty 
haudoista Etelä-Savon alueelta. Niiden joukossa on keihään- ja nuolenkärkiä, 
kirveen terä, kuolaimet, tuluskiviä, solkia, ketjuja ja korvalusikka, joka on osa 
naisen korukokonaisuutta. Esineitä on ajoitettu viikinkiajalle, joka oli ajanjakso 
rautakauden sisällä. Näin ollen ne edustavat myös Pyhän Olavin elinajan 
tyyliä, joka kulkeutui esimerkiksi kauppasuhteiden myötä Etelä-Savoonkin. 

Tämän tekstin kirjoitushetkellä (syksy 2019) museo on remontissa, mistä 
johtuen puuveistokset ja hautalöydökset eivät ole esillä. Mahdollisuuksien 
mukaan ne tulevat jälleen yleisön nähtäville kesällä 2021. 

Lisäksi Säämingin seurakuntatalossa on muita Säämingin vanhasta kirkosta 
peräisin olevia puuesineitä. 

3.2 Tapahtumat 

Savonlinnassa ja lähiseudulla on runsaasti kulttuuri- sekä urheilutapahtumia, jotka 
kantavat Pyhän Olavin nimeä tai liittyvät muuten Olavin kulttiin.  
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 Pyhä Olavin päivä – Savonlinnan virallinen kaupunkipäivä (29.7) 
Pässinpeijaiset 
Pyhän Olavin karaoke 

 St. Olaf Summer Festival (kesäkuu) 

 Pyhä Olavin Maraton – maraton Suomen kauneimmilla reiteillä Savonlinnassa 
juosten, kävellen, sauvakävellen tai rullaluistellen (heinäkuu) 

 Syystulet (syyskuu) 

 Pyhät Polut -vaellukset 

 Sulkavan soudut ja Norppasoutu (kirkkoveneet)  

 Päiväretket lammastiloille 

 Keskiaikaiset pidot  

 Teemaopastukset 

3.3 Olaviin liittyvä nimistö 

Pyhän Olavin nimi on edelleen aktiivisesti käytössä Savonlinnan alueella muun 
muassa paikannimissä, kuten Olavinlinna (josta löytyy Kirkkotorni, jonka entinen 
nimi on Pyhän Olavin torni) ja Olavinkatu – kaupungin pääkatu. Nykyinen Spa Hotel 
Casino tunnettiin 1960-luvulle saakka nimellä Olavin kylpylaitos.  

Olavinkadun varrella toimii suosittu karaokeravintola Olavin Olga, ja Tanhuvaaran 
urheiluopiston läheisyydessä pääsee liikkumaan Olavin polkua pitkin. Polku on tällä 
hetkellä melko huonokuntoinen, mutta sen kunnostustyöt ovat parhaillaan 
käynnissä. Savonlinnassa toimii palvelukoti Vetrea Elo Olavi/Villa Olavi.  

Savonlinnalaisten rakkaissa muistoissa elävät Olavintori, elokuvateatteri Bio Olavi 
sekä ravintolat Olavila, Olavin tähti ja Musta pässi. 

Vuosien varrella Pyhän Olavin nimi on esiintynyt laajasti paikallisten yhteisöjen 
nimissä: 

 Pyhän Olavin Kilta ry 

 Olavin Retkeilijät ry 

 Pyhän Olavin Miekkailijat ry 

 Olavin Rasti ry 

 Olavin Jazz ry 
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3.4 Lähteet 

Lähteet esiintymisjärjestyksessä: 

1. Sinisalo, Antero (1986) Olavinlinnan rakentamisen vaiheet Suuresta Pohjan 
sodasta nykypäiviin, Savonlinna: Pyhän Olavin Kilta Ry 

2. Laamanen, Matti (2009?), opaskoulutus Olavinlinnassa 

3. Korhonen, Teppo (2017) “Savonlinnan pässipatsas”. Teoksessa Teppo 
Korhonen, Ilkka Seppänen, Pia Vuorikoski (toim.) Eläinten veistäjä: Anton 
Ravander-Rauas ja Suomen eläinveistotaiteen huiput, Maahenki, 173–179 

4. http://esku.fi/asp/kohde_det.aspx?KOHDE_ID=21006 
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4 Uskonnot ja uskomukset 

4.1 Kirkot, kappelit, hautausmaat 

4.1.1 Kirkkoniemi 

Osoite: Kellotornintie 24, 57510 Savonlinna 

Kohteen koordinaatit: 61.872983, 28.825813 

Nykyisen Savonlinnan länsipuolella sijaitseva Kirkkoniemi sai nimensä jo 1500-
luvulla. Silloin Suomi oli vielä varsin harvaan asuttu, maantiet olivat vähissä ja kirkot 
rakennettiin useimmiten rannalle, jotta ihmiset pääsisivät kirkkoon helposti vesitse. 

Ensimmäinen Säämingin kirkko (suorakaiteen muotoinen hirsinen pitkäkirkko) 
valmistui Kirkkoniemeen 1500-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kirkon 
ympärille alettiin haudata vainajia. Aluksi Kirkkoniemen hautausmaa oli vain 
Säämingin seurakunnan vainajien leposija, mutta myöhemmin, kun Savonlinnan 
kaupunki sai alkunsa, sinne haudattiin myös kaupungin vainajat. 

Ensimmäisen kirkon poltti salama vuonna 1716, ja Isovihan jälkeen vuonna 1729 
samalle paikalle nousi uusi tasavartinen ristikirkko. Sodan jälkeen taloudellinen 
tilanne oli hankala, joten todennäköisesti kirkon rakentamiseen käytettiin huonoja 
tarpeita. Kirkko nimittäin lahosi pian, ja 53 vuoden kuluttua se purettiin. 

Kolmas ja viimeinen Kirkkoniemen kirkko valmistui v. 1783. Se oli käytössä vuoteen 
1879 saakka ja sai väistyä 1882, kun Tuomiokirkko valmistui 1878 Savonlinnan 
nykyiseen keskustaan. Kolmannen kirkon hirsistä rakennettiin arkkitehti Sebastian 
Gripenbergin suunnittelema Säämingin kunnantalo (nykyinen Sääminkitalo) 
Savonlinnan tuomiokirkon lähelle Savonniemeen. 

Kirkkoniemeen on jäänyt nähtävyydeksi 1773 rakennettu kellotapuli. Tapulissa oli 
kaksi kelloa. Vanhin kello oli vuodelta 1659. Toinen kello oli valettu Pietarissa 1776. 
Tapulin rakentaminen maksoi 218 ruplaa, josta uuden kellon osuus oli 118 ruplaa. 
Kun Tuomiokirkko valmistui, tapulin kellot siirrettiin sinne. Kellot tuhoutuivat 
talvisodan lopun ilmapommituksessa 1.3.1940. Savonlinnan Tuomiokirkossa on 
nykyisin kolme kelloa, joista pienin on valettu tapulin kahden vanhan kellon 
metalleista. 

On arvioitu, että Kirkkoniemen kirkkomaalla lepää noin 30 000 vainajaa. 
Hautaaminen Kirkkoniemessä jatkui vuoteen 1878 saakka, jolloin Talvisalon 
hautausmaa vihittiin käyttöön. Satunnaisesti Kirkkoniemeen haudattiin tämänkin 
jälkeen. Viimeinen hautaus tehtiin vuonna 1936. 

Vuonna 2003 Kirkkoniemen alueelta löydettiin noin 20 rautaista hautaviiriä. Niissä 
on hahmotettavissa eri eläinaiheita, nimikirjaimia ja vuosilukuja. Viirit ovat olleet 
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oletettavasti kylähautojen merkkinä. Löydetyistä viireistä vanhin oli vuodelta 1799 ja 
uusin vuodelta 1838.  

Kirkkoniemeen pystytettiin vuonna 2013 muistomerkki siellä lepäävien vainajien 
muistoksi. Muistomerkissä on jäljennökset kaikista löydetyistä viireistä, ja siihen on 
kiinnitetty erillinen muistotaulu: “Niille tuhansille, jotka täällä lepäävät”. 

4.1.2 Kallunmäen kirkkojen paikka ja hautausmaa 

Kohteen koordinaatit: 61.878798, 29.092746  

Kallunmäki oli yksi Säämingin pitäjän vanhoista keskuspaikoista. Siellä on saattanut 
sijaita sitä ennen kalmisto tai pakanallinen kulttipaikka. Vuonna 1640 Kerimäki 
erotettiin Säämingistä ja Kallunmäelle rakennettiin kenraalikuvernööri Gabriel 
Oxenstiernan käskystä Kerimäen seurakunnan ensimmäinen kirkko. Sen ajan 
Suomessa kirkot rakennettiin usein vanhojen pakanallisten uhrilehtojen ja 
palvontapaikkojen tilalle, minkä takia tämä saattaa päteä myös 1640-luvulla 
ensimmäisen kirkkonsa saaneen Kallunmäkeen.  

Kirkon rakentaminen oli paikallisille rasittava urakka, ja rakennustöitä viivytettiin, 
mutta valmistuttuaan uusi hirsipyhäkkö jätti varjoonsa emäpitäjän, Säämingin 
kirkon. Monissa lähteissä mainitaan, että se oli suuri ja komea. 

Kaikkiaan Kallunmäellä on ollut kolme kirkkoa. Toinen kirkko valmistui vuonna 
1685. Kallunmäen kolmas kirkko valmistui vuonna 1768, ja sen ulkomuoto 
tiedetään kirkonsinettiin tehdyn kuvan perusteella. Pitäjän keskuspaikka alkoi 
kuitenkin siirtyä Jouhenniemelle, nykyiseen Kerimäen keskustaan, jonne 
rakennettiin uusi kirkko 1840-luvulla.  

Nykyisin Kallunmäellä on nähtävissä ristikirkon perustusten jäännöksiä sekä 
muistokivi. Vanhalla hautausmaalla eli kirkkotarhassa kasvaa vanhoja puita, ja 
tarhaa ympäröi kivistä ladottu aita. Hautausmaalla sijaitsee 1980-luvulla esiin 
kaivettu kivipuitehauta. Reunoiltaan kivetyn haudan rakenne on jätetty esiin, ja on 
suojattu puisella katoksella.  

4.1.3 Kerimäen kirkko 

Kohteen koordinaatit: 61.912964, 29.285513 

Kerimäen kirkko on maailman suurin puukirkko. Kirkossa on yli puolitoista kilometriä 
penkkejä, joilta löytyy yli 3 000 istumapaikkaa. Seisomapaikat mukaan luettuina 
kirkkoon mahtuu noin 5 000 ihmistä. Kirkon piirustukset laatineen arkkitehti Anders 
Granstedtin tavoitteena oli, että puolet pitäjän asukkaista mahtuisi kerralla kirkkoon. 
Kirkko on vihitty käyttöön 1848. 
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4.2 Kirkkoveneet 

Kirkkoveneiden varhaisin esikuva oli Skandinavian viikinkien suuret veneet, joiden 
mallin mukaan pakanuuden ajan suomalaiset heimot rakensivat kookkaita veneitä 
meri-, järvi- ja jokiliikenteeseen. Uskonpuhdistuksen myötä, 1600-luvulta lähtien, 
veneiden ylläpitämistä alkoi vaatia kirkko. Tämä selittää kirkkoveneiden laajan 
levinneisyyden. 

Kirkkoveneen rakennuttajana ja omistajana oli yleensä usean talon muodostama 
venekunta, jonka osakkaita olivat maata omistavat talonpojat. Osakkaat olivat 
tavallisesti tasa-arvoisia, kukin talo omisti yhden airon tai airoparin. Veneen 
rakennuttamisen ja vuosittaisten korjausten kustannukset jaettiin tasan 
osakastalojen kesken. Venekunnan johtajana oli useimmiten vanhin isäntä, jolle 
kuului itseoikeutetusti myös peränpito. Tilaton väki saattoi lunastaa paikan veneestä 
osallistumalla veneen huoltoon, toimimalla soutajina, tekemällä korvaukseksi 
taloihin pieniä palveluksia tai ostamalla paikan rahalla, marjoilla, voilla tai kaloilla.  

Kirkkoveneen muoto noudatti paikkakunnan venetyyppiä. Veneen suuruus riippui 
osakkaiden määrästä ja matkan pituudesta. Juuri Säämingissä oli suurimmat 
kirkkoveneet, jotka olivat jopa 30-soutuisia. Niissä oli siis 60 airoa. Tällaiseen 
veneeseen mahtui rinnakkain kahdeksan ihmistä. Suurimmissa kirkkoveneissä 
saattoi olla tilaa jopa 150 hengelle. 

Arjen raadannan keskellä kirkkomatkat olivat tervetullutta vaihtelua. Nuorille matkat 
olivat ainoa mahdollisuus tavata toisten kylien nuorisoa. Luonnollisia 
kirkossakäynnin syitä olivat vihkiminen, kastaminen, hautaaminen ja rippikoulu. 
Matkan pituudesta riippuen kirkossa käytiin joka toinen sunnuntai tai pari kertaa 
kesässä. Jos matka oli pitkä, lähdettiin matkaan jo lauantaiaamuna. 

Hyvän kulkunopeuden saavuttamiseksi veneeseen sijoittauduttiin siten, että vene 
tuli tasaiseen lastiin; ei liiaksi kokalleen eikä perälleen. Osakkaat saivat valita 
paikkansa veneessä, ja yleensä veneen peräosaa pidettiin arvokkaampana. 
Soutupariksi yritettiin valita tasaväkisiä soutajia. Aviopareilla oli tapana soutaa 
keskenään, nuoret pyrkivät mielitiettynsä viereen. Perää piti ja järjestystä valvoi 
joku vanhoista isännistä, joka tunsi reitit ja tuulet. 

Matkan aikana laulettiin usein virsiä, hengellisiä lauluja tai kansanlauluja. Jos matka 
oli pitkä, pysähdyttiin tutussa levähdyspaikassa, keitettiin kahvit ja syötiin eväitä. 
Kirkkorantaan pyrittiin saapumaan ajoissa, joskus jopa edellisenä päivänä, jolloin 
yövyttiin pitäjäntuvassa tai sukulaisissa. Ennen jumalanpalveluksen alkua ehdittiin 
peseytyä, pukea paremmat vaatteet päälle ja vaihtaa kuulumisia muiden kanssa. 
Kirkonmenojen jälkeen lähdettiin välittömästi kotimatkalle. Paluumatkalla soudettiin 
usein kilpaa muiden kylien veneiden kanssa. Kotirannassa vene riisuttiin, vedettiin 
telojen päälle, airot vietiin joko läheiseen taloon tai jokainen vei omansa mukanaan.  

Kirkkoveneellä tehtiin kirkkomatkojen ohella markkinamatkoja, muuttomatkoja tai 
käytiin naapurisaarissa talkoissa.  



Savonlinnan käsikirja  24 (31) 
 
 
4.3 Karsikot, uhripuut ja kuppikivet  

4.3.1 Karsikot 

Karsikko on paikka, jolla sijaitsevaan puuhun, kiveen, kallioon tai erilliseen lautaan 
on tehty merkintöjä vainajien tai erilaisten tapahtumien muistoksi. Karsikko-nimi 
viittaa muinaiseen tapaan karsia ikivihreän havupuun alaoksat pois. Karsikkopuihin 
on voitu jättää myös merkkioksia, jotka ovat osoittaneet esimerkiksi kodin suuntaan. 
Karsikot tehtiin yleensä kulkureittien varteen tai pihapiiriin.  

Kuolleen karsikko tehtiin vainajan muistoksi. Hautajaisreitin varrelta karsittiin 
havupuusta oksia tai katkaistiin sen latva. Myöhemmin tuli tavaksi veistää puuhun 
vainajan nimikirjaimet, syntymä- ja kuolinvuosi sekä risti. Alun perin tällaisten 
karsikkojen tarkoituksena oli muistuttaa kuolleille, etteivät he enää kuulu elävien 
joukkoon: kotia ikävöivä sielu alistui kohtaloonsa nähdessään puussa oman 
nimensä. Myöhemmin karsikoiden tarkoitus oli ainoastaan vainajien muiston 
ylläpitäminen. 

Savonlinnan Punkaharjulla sijaitsee Metsämuseo Lusto. Museossa oleva 
Suomalaisten metsät -näyttely kertoo mm. kansanperinteistä, metsämyyteistä, 
metsätarinoiden ja -uskomusten maailmasta – asioista, joihin aikaisemmin uskottiin 
ja vieläkin uskotaan. Näyttelyssä on esillä karsikkopuu. Se on mahdollisesti 
kaskeamispaikan lähellä ollut mänty, johon on merkitty kaskeamisvuodet.  

4.3.2 Uhripuut 

Mikael Agricolan vuoden 1551 jumalainluettelossa mainitaan pakanallisen 
palvonnan kohteena mm. puut. Uhripuilla on vaihtelevia nimiä: esimerkiksi 
pyhäpuu, pitämyspuu, lyylityspuu, juustokoivu, haltijanpuu. Nimet kertovat samalla 
siitä painotuksesta, mikä kullakin puulla oli uskomusmaailmassa. Uhripuiden luona 
uhrattiin vainajille tai muille henkiolennoille. Tämä perinne elää vieläkin 
ortodoksisen kirkon vaikutusalueilla: myös uudemmilla hautausmailla kokoonnutaan 
yhä seurustelemaan ja aterioimaan puiden juurelle yhdessä vainajien kanssa. 

Pyhä puu voi olla niin havu- kuin lehtipuukin. Se kasvoi useimmiten talon 
välittömässä läheisyydessä. Kirjallisten lähteiden perusteella puut olivat vanhoja, 
huomiota herättävän suuria. Puun juurten uskottiin tavoittavan vainajat ja latva 
lepäsi taivaassa.  

Pyhä puu kuunteli ja välitti rukouksia, paransi ja määräsi kohtalon sekä oli mukana 
elämän eri rituaaleissa. Pyhää puuta kunnioitettiin, se saatettiin aidata, ja siihen ei 
saanut koskea ilman syytä. Kansa tiesi kertomuksia, joissa uhripuun kaataja oli 
sairastunut loppuiäkseen tai alkanut nähdä painajaisia. 

Muutama esimerkki alueen pyhistä puista ja paikoista, joissa ne ovat kasvaneet 
löytyy liitteestä Uhripuut. 
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4.3.3 Kuppikivet 

Kuppikivi on luonnonkivi, johon on kaiverrettu yksi tai useampia kuppimaisia 
syvennyksiä. Tällaisia mitä ilmeisemmin uhrikivinä käytettyjä kuppikiviä tunnetaan 
eri puolilta maailmaa ja vielä 1900-luvun alussakin kuppeihin laitettiin ruokaa ja 
juomaa suvun vainajille sekä erilaisia maan ja veden antimia. On myös esitetty, että 
kuppikivet olisivat saattaneet toimia reviirin, kuten pellon tai pihapiirin, 
rajamerkkeinä. 

Savonlinnan alueelta tunnetaan yli 70 kuppikiveä, joista suurin osa löytyy 
Kerimäeltä. Kerimäen kivet ovat ryhmissä ja sijaitsevat pääosin vanhempien kylien 
– Anttolan, Silvolan ja Simpalan – alueella. Lisäksi Savonlinnan Talvisalossa on 
yksi kivi, Kumpurannassa yksi ja Kesälahden Hummovaarassa kolme kiveä. 

Historiatietojen perusteella Kerimäen vanhimmat kylät oli asutettu vasta 1200-
luvulla, joten paikallisiin uhrikiviin ei liity merkkejä rautakautisesta asutuksesta, ja 
niitä arvellaan keskiaikaiseksi tai sitäkin nuoremmiksi. 

Muutama esimerkki alueen kuppi- ja uhrikivistä löytyvät liitteestä Uhrikivet. 
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5 Olavinreitti Savonlinnan alueella 

5.1 Reitin kulku 

Savonlinnan alueella reitille esitetään kahta kulkuvaihtoehtoa: 

Vaihtoehto 1: 
Punkaharju  (Kerimäki)  Anttola  Kallunmäki  Savonlinna  Kirkkoniemi  
Sulkava, Linnavuori  Rantasalmi 

 

Vaihtoehto 2 (Kerimäelle asti Pyhät Polut -reittiä pitkin): 
Oronmylly  Putikko Vanha Viipurintie  Punkaharju  Lusto  Kerimäki 
Anttola  Kallunmäki  Tanhuvaaran ja Nätkin kautta Olavinpolkua pitkin 
Savonlinnaan  vesitse Muhasaaren kautta Sulkavaan  Sulkavalta vanhoja teitä 
pitkin Rantasalmelle (vaihtoehtoisesti suoraan Savonlinnasta Rantasalmelle) 

5.2 Päiväreittiehdotus 

Savonlinna toimii erinomaisena aloituspaikkana Pyhän Olavin mannerreitin 
vaellukselle, mutta myös päivämatkailijat löytävät paljon kiinnostavaa nähtävää 
Savonlinnan seudulta Pyhän Olavin teemaan liittyen. Jos aikaa on yksi päivä, 
kannattaa tutustua ainakin seuraaviin kohteisiin: 

 Olavinlinna, jossa järjestetään tasatunnein opaskierroksia. Kierroksen aikana 
on mahdollista päästä Olavinlinnan keskiaikaiseen kappeliin ja nähdä Ville 
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Vallgrenin veistämä Pyhän Olavin patsas. Kierros kuuluu pääsylipun hintaan, 
ja sen kesto on n. 50 min. Linnan perusnäyttelyssä on 3D-kopio 
keskiaikaisesta Olavi-patsaasta. 

 Tallisaari Olavinlinnan vieressä. Saarelta löytyy Musta Pässi- ja Linnan henki-
patsaat. 

 Linnankatu, Sisä-Suomen vanhin katu ja vanha ratsutie, jota pitkin päästiin 
aina Hämeen linnaan asti ja josta oli myös yhteys Viipuriin. Nykyisin kadun 
varrella on 1800- ja 1900-luvuilta peräisin olevia puutaloja, joissa varsinkin 
kesäaikaan toimii tunnelmallisia putiikkeja sekä majoitus- ja ruokapaikkoja. 

 Riihisaari – Saimaan luonto- ja museokeskus, eli Savonlinnan 
maakuntamuseo. Olavinlinnaan ja maakuntamuseoon on saatavilla edullinen 
yhteislippu. Museon edustalla on kirkkoveneitä. 

 Tori ja matkustajasatama, josta on kesäisin laivayhteys Punkaharjulle. Myös 
erilaisia maisemaristeilyjä on tarjolla, erityisesti kaupungin ympäri suuntaavia 
risteilyjä voi suositella ensi kertaa Savonlinnaan tutustuville. Torilta saa ostaa 
paikallisia herkkuja, esimerkiksi lörtsyjä tai muikkuja.  

Edellä mainitut kohteet ovat kaupungin keskustassa kävelymatkan päässä 
toisistaan, mutta seuraaviin kohteisiin tarvitaan kulkuneuvoksi bussi tai auto. 

 Kirkkoniemi, Säämingin ensimmäisten kirkkojen paikka ja vanha hautausmaa. 
Paikalla on edelleen vanha kellotapuli. Matkalla Kirkkoniemeen voi poiketa 
Mustan Virran Panimon myymälässä hankkimassa paikallisia 
pienpanimotuotteita, esimerkiksi Pyhän Olavin nimikko-olutta. Kirkkoniemeen 
pääsee bussilla nro 3 tai omalla autolla. 

 Kallunmäki ja Anttola. Anttolan koulun pihalta löytyy opasteella merkitty 
kuppikivi. Tien 14 toisella puolella noin kilometrin kävelymatkan päässä on 
vanha kirkkojen paikka Kallunmäki. Jos käytössä ei ole omaa autoa, Anttolaan 
pääsee matkustamalla Kerimäen tai Punkaharjun suuntaan bussilla (pysäkki 
Anttolan koulu). Julkiset yhteydet eivät ole kuitenkaan kovin toimivat, joten 
omaa autoa suositellaan. 

 Kerimäen kirkko, joka on maailman suurin puukirkko. Kirkko on avoinna 
kesäaikaan, muina aikoina ennakkovarauksella. Kerimäelle pääsee 
Savonlinnasta kätevästi bussilla tai omalla autolla. 

5.3 Reittiin liittyvät kohteet  

 Olavinlinna, mm. Olavinlinnan perusnäyttely (3D-patsas), Keskushalli (Ville 
Vallgrenin Olavi-patsas) ja Kappeli 

 Tallisaari (Musta Pässi- ja Linnan henki -patsaat) 

 Riihisaari – Saimaan luonto- ja museokeskus (pyhimyspatsaat, kirkon 
veistokset, rautakautiset esineet) 

 Riihisaari (kirkkoveneet) 
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 Vanha Savonlinna, Linnankatu 

 Kirkkoniemi, vanha hautausmaa ja kellotapuli 

 Kallunmäki, vanha hautausmaa ja kivipuitehauta 

 Kerimäen kirkko 

 Anttolan kuppikivi 

 Lusto, Suomalaisten metsät näyttely ja karsikkopuu 

 Pisamalahden Linnavuori, Sulkava 

 Rantasalmen kirkko ja kotiseutumuseo¨ 

5.4 Tietoa Pyhän Olavin kulttuurireiteistä 

 Pyhän Olavin kulttuurireitti Visit Savonlinna -sivulla: 
https://visitsavonlinna.fi/pyhan-olavin-kulttuurireitti/ 
 

 Pyhän Olavin Mannerreitti: 
http://pyhanolavinmannerreitti.fi/ 
 

 Pyhän Olavin Kilta ry 
pyhanolavinkilta@gmail.com 
https://pyhanolavinkilta.blogspot.com/ 
 

Euroopan neuvoston kulttuurireittiin (St. Olav Ways) kuuluvat reitit: 

 St. Olav Ways: 
https://pilegrimsleden.no/en/ 
 

 Pyhän Olavin Merireitti (St. Olav Waterway): 
https://stolavwaterway.com/fi/  
 

 Pyhän Olavin kulttuurireitti Euroopan neuvoston sivuilla: 
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-route-of-saint-olav-ways  
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6 Liitteet 

6.1 Liite 1: Uhripuut 

Alla on mainittu muutamia alueen uhripuista. 

 Säämingin Haapalan uhrikuusi1 

 Säämingin Haukkasaaren vanha petäjä 

“Haukkasaaressa Säämingissä vanha uhrimänty, jolle Liena Koikkalainen 
kantoi uhriksi kaikenlaisia ruokatarpeita”2 

 Säämingin Jumalan koivut 

“Säämingissä Jumalankoivu, jolle uhrattu”3 

 Kerimäen pihlaja 

 “Kerimäen Kaijansaaren Muhosten perheen uhrikoivu, jolle vanha emäntä vei 
jouluaattoina parhaita ruokia”4 

 “Hankavaaralla Kerimäellä riihen luona niinipuu (lehmus), jota palveltiin ja 
jonka turvin tehtiin taikoja”5 

 “Pulkkisen pellolla Kerimäellä vanha uhripuu, jota kukaan ei uskaltanut 
kaataa”6 

 Punkaharjun Laukansaaren uhripetäjä 

“Uhrimänty kasvaa Laukaansaaren kyläalueella aivan ohitustien varrella. 
Puulle vietiin uhriksi ruokaa. Sen kyljessä on kirveen jälkiä. Puuta alettiin 
kaataa, mutta työ jäi kesken, sillä kaatajilta loppui rohkeus. Männyn iäksi on 
mitattu 370 vuotta”7 

 “Vuahersalossa Punkaharjulla Paavolan tilalla viisi petäjää, joita palveltu”8 

 Säämingin Turtialan suuri puu 

 “Säämingin Uittoniemessä uhripuu, jonka ukkonen kaatoi“9 

  

                                            
1 kuva, Kovalainen, Ritva & Seppo, Sanni (1997) Puiden kansa, Oulu: Pohjoinen & Periferia 
Publications, s.112 
2 em. 115 
3 em. 114 
4 em. 115 
5 em. 114 
6 em. 112 
7 em. 114, 191 
8 em. 115 
9 em. 112 
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6.2 Liite 2: Uhrikivet 

Alla on mainittu muutamia alueen uhrikivistä.  

 Anttolan koulun pihassa oleva kuppikivi 

Kivi löytyy Anttolan koulun pihalta tenniskentän vierestä opastetaululla 
merkittynä  

 Valkkilan uhrikivi10 11  

Valkkilan kuppikiveen on kuppien lisäksi hakattu tasasakarainen risti, jonka 
sakarat ovat pääilmansuuntien mukaiset 

 Varparannan Mikonkivi12 13 

Mikonkiven takana on hakatut rappuset, kivestä löytyy ainakin 2 kuppia. 
Varparannan Mikonkivelle muistellaan viedyn "ensi antimia" vuoden tulosta, 
synnyttäneen äidin ja poikineen lehmän maidosta, teurasjätteistä jne. 

 Karkianpellon kuppikivi 14 

Karkianpellon kuppikivessä Kerimäen Makkolassa on ainakin 39 kaiverrettua 
kuppisyvennystä. Osa kupeista on yhdistetty toisiinsa hakatuilla urilla. Kuppien 
koko on halkaisijaltaan 5–12 senttimetriä ja syvyydeltään 0,5–0,6 senttimetriä.  

 Haukiniemen Pihlaskivi, Makkolan kylä 

Pihlaskivi muistetaan kylässä uhrikivenä, mutta ei ole voitu vahvistaa, onko se 
myös kuppikivi 

 Kumpurannan uhrikivi 

                                            
10 https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:AKDG5453:1 
11 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/raportti/read/asp/hae_liite.aspx?id=111926&ttyyppi=pdf&kansio_i
d=740 
12 https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=740010003 
13 http://www.satunnainenretkuilija.fi/2016/07/mikonkivi-ja-valkkilan-uhrikivi-muinaiset-kuppikivet-
savonlinna/ 
14 https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000015884 


