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yhä Olavi oli keskiajalla Suomen suosituimpia
pyhimyksiä, mistä todistavat lukuisat hänelle
nimetyt kirkot. Niistä tehtiin vaelluksia Pyhän Olavin
haudalle Nidarosiin, nykyiseen Trondheimiin. Viime
vuonna Olavi oli kaikkein suosituin pojalle annettu
nimi Suomessa. Peräti 1318 sai sen yhdeksi etunimekseen. Ehkä mielessä oli vanhan viikingin voima ja
rohkeus? Kirkkotaiteessa Pyhä Olavi kuvataan yleensä
sotakirves kädessä. Häneltä rukoiltiin suojaa vihollisia vastaan. Jykevä
Olavinlinna pystytettiin aikoinaan turvaamaan Ruotsin valtakunnan itärajaa.
Tänä vuonna on Euroopassa nähty suuren sotilasvallan hyökkäys naapurimaahan. Ukrainan kansa on puolustautunut urheasti Venäjän asevoimia vastaan. Ehkä rukouksiin rauhan puolesta on liitetty myös rukouksia vihollisen
torjumiseksi, jos kohta vastapuolella on pyritty esittämään oma verinen
hyökkäys oikean uskon puolustamisena. Venäjän tunnuksena on toinen
pyhimys, johon viitataan oranssimustilla nauhoilla. Pyhä Yrjö, lohikäärmeen
voittaja, esiintyy keihäineen Venäjän vaakunassa. Kumpaakin pyhimystä
kunnioitetaan hyvän puolesta taistelleena ja pahan voimat lyöneenä.
Suojaa pahaa vastaan on kuitenkin etsittävä pikemminkin pyhimysten esikuvallisuudesta kuin heidän aseellisuudestaan. Siinä missä Pyhä Yrjö kuvataan
hevosen selässä lohikäärmeen lyöjänä, on Pyhä Olavi veistoksissa kuvattu
myös lohikäärme jalkojensa alla. Mutta sillä lohikäärmeellä on Olavin omat
kasvot. Näin muistutettiin hänen menneisyydestään raakana ryöstäjänä.
Tärkein ja vaikein taistelu hyvän ja pahan välillä käydään omassa itsessä, ei
ulkoisia vihollisia vastaan. Siinä ei sotatappara auta.
Piispa Olavin markkinoiden suojelijana siirtää suojeluketjun pään eri paikkaan. En pysty torjumaan ulkoisia vihollisia. Piispansauva ei ole kovin
vaarallinen astalo. Mutta senkin tehtävä on vertauskuvallinen. Se muistuttaa
Jeesuksesta, joka on hyvänä paimenena antanut henkensä lampaiden puolesta. Jeesus kutsuu seuraajiaan rakkauden ja toisen hyväksi uhrautumisen
tielle. Suojatkoon hän Olavin päivän viettäjät!
Piispa Matti Repo
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orona-aika on kohdellut kaltoin erityisesti tapahtumia ja tuntuukin hyvältä pitkästä aikaa toivottaa tapahtumakävijät tervetulleeksi Sastamalaan Pyhän
Olavin kirkolla järjestettäville Wanhanajan markkinoille.
Tapahtuman valmisteluissa kaupunki on saanut toimia
yhteistyökumppanin roolissa.
Tapahtumapaikka – Pyhän Olavin kirkko ja sen ympäristö on aina ollut meille
sastamalalaisille erityinen ja hyvin rakas. Kirkon tuhopoltto ja nopeasti
yhteistuumin tapahtunut jälleenrakentaminen ovat entisestään vahvistaneet
paikkakuntalaisten suhdetta tähän keskiaikaiseen harmaakivikirkkoomme;
olemme kirkostamme nöyrällä tavalla ylpeitä ja kiitollisia.
Kirkko on jo ennen tuhopolttoaan ollut paikkakunnallamme merkittävä
nähtävyys, mutta jälleenrakentamisen myötä siitä on tullut entistäkin
suositumpi matkailukohde. Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan nykyaikainen
kirkkotaide yhdistettynä perinteisiin rakennustekniikoihin tekevät Pyhän
Olavin kirkosta erityisen matkailunähtävyyden, joka kerää vuosittain
kymmeniätuhansia vierailijoita. Tästäkin meidän on syytä olla kiitollisia.
Matkailu on meille tärkeä elinkeino, ja Tyrvään Pyhän Olavin kirkko ja sen
miljöö tapahtumineen ovat upea osa matkailutarjotintamme.
Etenkin kesäaikaan meiltä löytyy monia innostavia tapahtumia, ajatuksia
herättäviä näyttelyitä, tunteita liikuttavia konsertteja ja sykettä nostattavia
liikunta-aktiviteetteja. Lapsiperheiden kestosuosikki on Herra Hakkaraisen
talo autoratoineen. Ellivuoren matkailualue kehittyy kovaa vauhtia ja tarjoaa
majoituksen lisäksi tekemistä maastopyöräilystä kiipeilypuistoon. Kulttuurin
ystävät voivat liittää vierailunsa oheen esimerkiksi käynnin upeasti remontoituun Tyrvään Pappilaan, Funkkikseen tai Häijäässä sijaitsevaan Herkkujuustolaan. Monet Sastamalan kohteet ovat myös loistavasti saavutettavissa
vaikkapa polkupyörällä! Näitä reittejä löytyy kaupungin matkailusivustolta.
Omastani ja Sastamalan kaupungin puolesta haluan toivottaa teille antoisaa
vierailua Wanhanajan markkinoilla ja Sastamalassa!
Jarkko Malmberg
kaupunginjohtaja

Matkailusivusto: www.visitsastamala.fi

Kaupungin tervehdys

Hyvä Wanhanajan
markkinoiden vieras!

Tapahtumakartta

Pyhän Olavin Kirkko
Ruokakojut
MArkkinakojut
Tapahtuma-alue
INfo ja ensiapu

Wanhanajan markkinat järjestetään sunnuntaina
31.7. kello 10 - 16.

Kiilkeminen
Tapahtuma-alueella ei ole parkkipaikkaa omille
autoille. Non-stop bussi kuljettaa sinut tapahtumaalueelle reitillä tori – seurakuntatalo – rautatieasema
– Vexve-areena – Pyhän Olavin kirkko. Voit saapua
paikalle myös polkupyörällä.

Markkina alue
Markkina-alueeseen kuuluvat Pyhän Olavin kirkko
pihoineen sekä sen viereinen aidattu markkinaalue. Keskellä markkinoita on luvassa ohjelmaa
tapahtuma-alueella ja esityksiä on ympäri tapahtuma-aluetta. Vessavaunu löytyy kirkon itäpuolelta.
Ensiapu-piste löytyy infopisteestä.

Markkinatori
Markkinatorilta on myynnissä monia tuotteita
käsityöläisiltä ja lähitiloilta. Myynnissä on mm.
Leivonnaisia, neuleita, kukkaroita, laukkuja, kirjoja ja koruja sekä monia muita markkinahengen
tuotteita!

Tapahtuma-info

Tapahtuma-aika

Tapahtum-info

Piispan messu
Markkinat alkavat Piispa Matti Revon toimittamalla
messulla klo 10 Pyhän Olavin kirkossa. Messussa
ovat mukana myös emeritus kirkkoherra Osmo
Ojansivu ja kirkkoherra Vesa Aurén

Ruoka
Messun jälkeen tarjolla on lounasta. Tapahtumaalueella on tarjolla paellapannu ja ohrapuuroa.
Kahvilasta kuuman juoman lisäksi voit ostaa pullaa
tai Pyyhän Olavin oman mukin. Markkinoilta voit
myös ostaa monien paikallisten valmistajien herkkuja!

Tapahtuma-alue
Tapahtuma-alueella luvassa ohjelmaa. Markkinoilla
esiintyvät:

*
*
*
*
*

Virtamies esittää vanhoja lauluja Englannista
Kintunperän Seinäruusut esittävät keskiaikaiseia tansseja
Vokaaliyhtye Lumous
Tarinankertoja Anna-Maria Toivonen
Benedicare, eli hyvänpuhuja

oma seitsenristi koru on tehty suomalaisena käsityönä Naantalin hopeapajalla. Miikka Lumme on
suunnitellut seurakunnalle Pyhän Olavin korusarjan
vuonna 2016. Koruja voit ostaa markkina-alueelta,
Pyhän Olavin kirkosta sekä Sastamalan seurakunnan
kirkkoherranvirastosta. Pyhän Olavin korusarjassa on koruja kaikenikäisille. Pikkuriipus soveltuu
kastelahjaksi. Ristit ovat haluttuja rippilahjoja.
Isommat ristit ja rintakorut sekä pienet korvakorut
ja pikkuriipus sopivat syntymäpäivien muistolahjoiksi. Viimeisimpänä korusarja täydentyi pyöröristikaulakorulla ja -rannekorulla.

Kaulakoru 129 €
Iso risti 92 €
Pieni risti 79 €
Pieni riipus 32 €
Korvakorut 39 €
Kääty (iso riipus) 99 €
Rintakoru 99 €
Rannekoru 75 €

Seitsenristi-korut

Pyhän Olavin

Pyhän olavin
pyhiinvaelluksen mannerreitti
Pyhän Olavin mannerreitti kulkee Suomen itärajalta
Savonlinnasta Hämeen ja Satakunnan läpi kohti Turkuun.
Mannerreitti muodostaa yhdessä Pyhän Olavin merireitin
kanssa Pohjoismaihin pitkän ja monipuolisen pyhiinvaellusreitin Suomesta - Ruotsin kautta - Norjaan.
Pyhiinvaellukselle pääsee osallistumaan viestipyhiinvaelluksella, joka kulkee myös Sastamalan kautta. Viestipyhiinvaellus yhdistää yli 1000 kilometriä, Pyhän Olavin
pyhiinvaellusreitistöt Suomessa sekä laajan joukon
kumppaneita yhteiselle matkalle. Viestipyhiinvaellus on
nimensä mukaan viestityyppinen pyhiinvaellustapahtuma, joka etenee kesän aikana halki Suomen Savonlinnasta Turkuun ja sieltä edelleen kohti Ahvenanmaan Jomalaa. Jokainen reitin seurakunta yhteistyökumppaneineen
järjestää vaelluksen kulun omalla tavallaan.
Jokainen voi liittyä mukaan vaellukselle omalla tavallaan
ja omista motivaatioistaan.
www.pyhiinvaellussuomi.fi/viestipyhiinvaellus

