
Pariskunnan  taustakokemuksena olivat vaellukset Espanjan ja Portugalin halki. Koronan sotkettua 
keväällä 2020 seikkailijoiden ulkomaanmatkasuunnitelmat, syntyi kuningasajatus: Kävely kotimaanmat-
kailun puolesta kestävän kehityksen keinoin. Lähtöpisteeksi valikoitui Nuorgam, EU:n ja Suomen pohjoi-
sin piste ja päätepisteeksi Hangon Tulliniemi. Alkoi suunnittelu ja reititys. GPS-seurannan avulla karttaan 
piirtyi mielenkiintoinen reitti, jota virtuaalimatkaajat seurasivat. Monet halusivat kävellä mukana pätkiä 
matkasta tai auttaa eri tavoin.

Kotimaan- ja luontomatkailun lisääntyessä havaittiin erityinen tarve kaukovaelluksille. Matkan jälkeen 
vaellus reititettiin ja haastaville osuuksille etsittiin vaihtoehdot. Kaikki palveluntuottajat kerättiin oppaa-
seen, jotta mahdollisimman monen olisi helppo kulkea reiteillä. Näin syntyi ensimmäinen koko Suomen 
mittainen reittiopas ja sähköinen sivusto.

Matka on jaettu maakunnittain. Opas sisältää tietoja, vinkkejä ja mat-
kakertomuksia. Reitin voi kävellä tai pyöräillä alusta loppuun tai va-
lita mieleisensä osuuden. Oppaan tietojen keruuseen on osallistunut 
kaupunkien, kuntien ja maakuntien virkamiehiä, yrittäjiä, yhdistys-
ten aktiiveja ja yksityisiä ihmisiä.

Matkaan kului yhteensä 11 viikkoa Nuorgamista Hangon Tullinie-
meen ja kilometrejä kertyi n. 1900. Suomi on pitkä maa, joka on 
täynnä mielenkiintoisia tarinoita, monimuotoinen luonto ja ystäväl-
liset ja avuliaat ihmiset. Kuinka paljon voikaan kokea, kun ei aina 
kiirehdi. Uskomme kirjan tarpeeseen kotimaan matkailun sekä 
eettisen luontomatkailun lisääntyessä!
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”Elämys Ämmin Sanna Katajainen ja Timo Sippo ottavat taas jalat alleen ja aikovat kipasta Nuorgamista alas Sauvoon”
Kunnallislehti 28.7.2020

”Tykkäämme näistä matkoista ja lähdemme oppimaan uutta”
Salon Seudun Sanomat 5.8.2020

”Patikointireissuilla olen tajunnut, että materia on vain materiaa ja oikeastaan kaikki tarvittava mahtuu selkäreppuun”
Kotivinkki 2.9.2020

”Siinä otetaan itsestä mittaa, kun kävellään auringonpaisteessa kivistä polkua kymmeniä kilometrejä. ”
Kodin Pellervo 9–2020

”Makasin rinkan alla ja totesin, että miksi piti päättää, että suklaata syödään vain perjantaisin.”
Reisjärvi 7.10.2020

”Kävely Suomen halki kuulostaa ”maallikon” korvaan todella hurjalta, melkein siltä, kuin Katajainen ja Sippo olisivat Phileas Foggin jalanjäljissä matkustamassa maailman ympäri 80 päivässä.”
Selänne-lehti 8.10.2020

”Kun mennään päivä kerrallaan, ei tarvitse olla nuori, eikä huippukuntoinen. Peruskunto riittää.”
Viiskunta 15.10.2020

”Sitten tuli ajatus, että kävellään Suomen läpi, eli apostolinkyydillä päästä varpaisiin.”
Paikallislehti SOMERO 23.10.2020

”Sisuahan tämä vaatii. Sitä, että jaksaa joka aamu lähteä.”
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 24.10.2020

”Vaeltaessa tulee tehtyä myös oman pään sisäistä matkaa. Myös pitkästymistä täytyy kestää.”
Forssan Lehti 24.10.2020

”Timo Sippo ja Sanna Katajainen kulkivat halki Suomen ja yllättyivät ihmisten sydämellisyydestä.”
Kunnallislehti 27.10.2020

Apostolinkyydillä 
päästä varpaisiin

SANNA KATAJAINEN JA TIMO SIPPO

NUORCAMINO 
- 1883 km patikoiden
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”Elämys Ämmin Sanna Katajainen ja Timo Sippo ottavat taas 
jalat alleen ja aikovat kipasta Nuorgamista alas Sauvoon”Kunnallislehti 28.7.2020

”Tykkäämme näistä matkoista ja lähdemme oppimaan uutta”Salon Seudun Sanomat 5.8.2020
”Patikointireissuilla olen tajunnut, että materia on vain materiaa 

ja oikeastaan kaikki tarvittava mahtuu selkäreppuun”Kotivinkki 2.9.2020
”Siinä otetaan itsestä mittaa, kun kävellään auringonpaisteessa 

kivistä polkua kymmeniä kilometrejä. ”Kodin Pellervo 9–2020
”Makasin rinkan alla ja totesin, että miksi piti päättää, 

että suklaata syödään vain perjantaisin.”
Reisjärvi 7.10.2020

”Kävely Suomen halki kuulostaa ”maallikon” korvaan 
todella hurjalta, melkein siltä, kuin Katajainen ja Sippo olisivat Phileas Foggin jalanjäljissä matkustamassa maailman ympäri 80 päivässä.”Selänne-lehti 8.10.2020

”Kun mennään päivä kerrallaan, ei tarvitse olla nuori, 
eikä huippukuntoinen. Peruskunto riittää.”Viiskunta 15.10.2020

”Sitten tuli ajatus, että kävellään Suomen läpi, eli apostolinkyydillä päästä varpaisiin.”Paikallislehti SOMERO 23.10.2020
”Sisuahan tämä vaatii. Sitä, että jaksaa joka aamu lähteä.”Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 24.10.2020

”Vaeltaessa tulee tehtyä myös oman pään sisäistä matkaa. 
Myös pitkästymistä täytyy kestää.”

Forssan Lehti 24.10.2020
”Timo Sippo ja Sanna Katajainen kulkivat halki Suomen 

ja yllättyivät ihmisten sydämellisyydestä.”Kunnallislehti 27.10.2020

Apostolinkyydillä päästä varpaisiin

SANNA KATAJAINEN JA TIMO SIPPO

NUORCAMINO 
- 1883 km patikoiden

Kiitos, että jaat tämän ikimuistoisen  
elämyksen kanssamme!

OVH 39,60 €

“Apostolinkyydillä päästä  
varpaisiin on kahden  

hitaan seikkailijan tarina  
ja matka Suomen halki  

sen pohjoisimmasta  
pisteestä eteläisimpään.” 

MYYNTI/TIEDUSTELUT: 
kauppa.suomenkalenterit.fi / myynti@suomenkalenterit.fi

KOKO: 170 x 215 mm  |  LAAJUUS: 168 sivua  |  SIDONTA: lankasidottu 

KUSTANTAJA: Suomen Kalenterit Oy  |  LISÄTIEDOT: Sanna Katajainen, Puh: +358 45 669 0669

KIRJAUUTUUS!


