
Kolmen kirkon retki
6.5.2023 la

Mukaan mahtuu 30 henkilöä ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

Matkanjohtajina 
rovasti Jaana Marjanen ja 
rovasti Seppo Marjanen

Hattulan Pyhän Ristin kirkko
Pälkäneen rauniokirkko
Muuramen kirkko

ilmoittautumislomake

Pyhän Ristin kirkon

esittelijänä toimii kirjailija

Anneli Kanto

Vastuullinen matkanjärjestäjä on 
Kuopion Tila-Auto Oy.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Tommi Suhonen
044 - 705 2900
tommi.suhonen@tila-auto.com

hinta 98 €/hlö

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e_vFMDzzUEWIMoSX9sw2XEx0AUEsffdNhIrYSfrsBVlUQUFUN0tSRk1QMFcyR00wNUlURzg5RE84MC4u


klo 06:10 Lähtö Kuopiosta (Maljalahdenkatu, kaupungintalon takaa).
Kuopiosta ajamme Hattulaan ja matkan varrella nautimme omakustanne kahvit.
 
Klo 11.00 Tutustuminen Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon, Vanhankirkontie 41, Parola.
Seurakunnan opas ja kirjailija Anneli Kanto esittelevät kirkon.

Hattulan Pyhän Ristin kirkko on Hämeen vanhin kirkko. Se on nykyisessä muodossaan
rakennettu 1400-luvun loppupuolella. Kirkko on ollut suosittu pyhiinvaelluskohde jo
keskiajalla. Kirkkosalin seiniä peittävät Suomen laajimmat ja alkuperäisimmät
seinämaalaukset. Maalaukset ovat peräisin 1510-luvulla ja esittävät Raamatun
kertomuksia ja pyhimyksiä. Kirkon holvissa keskeisellä paikalla on Pyhän Ristin legenda.
Saarnapulpetti vuodelta 1550 on maamme vanhin.
Kirjailija Anneli Kanto on kirjoittanut kirkon maalareista romaanin Rottien pyhimys, joka
on yksi suosituimmista vuona 2021 ilmestyneistä suomalaisista kirjoista.

Klo 13.00 Lounas Pälkäneen Aapiskukossa, Valtatie 12.

Klo 14.00 Pysähdys ja hartaus Pälkäneen rauniokirkolla, Vanhankirkontie, Pälkäne.

Pälkäneen rauniokirkko eli Pyhän Mikaelin kirkko on Pälkäneen kirkonkylässä sijaitseva
keskiaikaisen harmaakivikirkon raunio. Kirkko suunniteltiin ja rakennettiin
todennäköisesti vuosien 1495 ja 1505 välisenä aikana.
Uskonpuhdistus 1500-luvulla vaikutti niin, että kirkon sisäosia uusittiin. Pyhimysten
kuvat poistettiin, ja kirkkoon tuli saarnastuoli, penkit ja parvekkeet. Ulkokuori säilyi
pääosin ennallaan. Isonvihan Kostianvirran taistelun aikaan kirkko ryöstettiin lähes
kokonaan.
1740-luvulla hiekkamaalle perustetun kirkon perustukset alkoivat pettää, seiniin ilmestyi
halkeamia ja toisen päädyn alttaritaulu vajosi. Lopulta kirkko hylättiin Pälkäneen uuden
kirkon valmistuttua vuonna 1839. 

Pälkäneeltä ajelemme Muurameen.



Klo 16.15 Tutustuminen Alvar Aallon suunnittelemaan Muuramen kirkkoon, Sanantie 7,
Muurame. Seurakunnan opas.

Muuramen pohjoismaista klassismia edustava kirkko valmistui vuonna 1929 Alvar
Aallon piirustusten mukaan ja on ensimmäinen hänen suunnittelemansa kirkko. Aino ja
Alvar Aallon Italiaan suuntautuneen häämatkansa vaikutteet näkyvät kirkossa:
Campanile-tyylisessä kellotornissa, pienissä korkealle sijoitetuissa ikkunoissa,
siipirakennuksen aurinkokatoksessa, kirkon voimakkaassa ja lämpimässä värityksessä
sekä kirkkoa ympäröivässä muurissa. Arkkitehtonisesti kirkko edustaa pohjoismaista
klassismia. Aino ja Alvar Aalto suunnittelivat Muuramen kirkon sisätilan kaikki
kalusteet. 
Kirkko peruskorjattiin 2016 ulkoa ja sisältä arkkitehtitoimisto Ark-Kantosen
suunnitelmien mukaan. Kirkko palautettiin alkuperäiseen asuunsa: kirkko sai
alkuperäisen värinsä, alttarikaide suorakulmaisen muotonsa ja ruusutarhan muuri
rakennettiin uudelleen. Alttarin valoaukkoon toteutettiin nyt Aallon siihen
suunnittelema messinkinen kynttiläkruunumainen sähkövalaisin.

Klo 17.30  iltakahvit (kahvi ja suolainen).

n. klo 20:15 olemme taas Kuopiossa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Kuopion Tila-Auto Oy.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:  Tommi Suhonen, 044 - 705 2900, tommi.suhonen@tila-auto.com

Hinta sisältää: Ohjeman mukaiset opastukset, lounaan, iltakahvit, matkanjohtajapalvelut, sekä
ohjelman mukaiset kuljetukset.

Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.


