
Polkuprojektin tiivistelmä ja sopimuksen suomennos 
 

Hanketiivistelmä 
Skotlannissa Lomondin järven rannalla sijaitseva Lussin Pyhiinvaelluskeskus (Luss 
Pilgrimage Centre) toteuttaa Lomond & rural Stirling LEADER+ toimintaryhmän 
rahoittamana kansainvälisen nuorisohankkeen, joka tuo yhteen nuoria eri puolilta 
Eurooppaa. 
 
Kaksi noin kolmenkymmenen hengen nuorisoryhmää kotimaasta ja ulkomailta kokoontuu 
Lomondin järven Pyhiinvaelluskeskukseen kesän 2006 aikana kolmeksi viikoksi 
rakentamaan luontopolkua ja vierailemaan Skotlannin muilla alueilla. Nuoret majoitetaan 
erityisesti tätä hanketta varten rakennettuihin tiloihin. 
 
Nuoret osallistuvat ammattilaisten avustamina seuraavanlaisiin aktiviteetteihin: 

1) Pyhiinvaelluspolun rakentaminen kirkon omistaman maa-alueen ympäri 
2) Näytelmien esittäminen yleisölle 
3) Keramiikan ja kynttilänvalmistuksen opettelu 
4) Skotlannissa matkustelu 

 
Hankkeesta on nähtävissä video osoitteessa: 
www.lussoline.net/pathway.htm 
 
 
Sijainti 
Lussilla on rikas sosiaalinen ja uskonnollinen historia. Kristinuskoa on harjoitettu alueella 
jo pian 1500 vuoden ajan ja kylä onkin merkittävä pyhiinvaelluspaikka Skotlannissa. 
Lomondin järven rannoille on palautettu kulkulupa vasta äskettäin. Hankkeen tavoitteena 
on hyödyntää aluetta kestävällä tavalla ja sen erityisluonne huomioon ottaen. 
 
Yhteinen hyöty 
Lussin Pyhiinvaelluskeskus on kiinnostunut kehittämään yhteyksiä muista EU-maista ja 
kauempaakin tulevien ryhmien välille. Keskus toivoo antavansa nuorille mahdollisuuden 
oppia uusia taitoja, matkustaa, tavata muita nuoria eri puolilta Eurooppaa, auttaa 
rakentamaan pyhiinvaelluspolkua ja kehittää pysyviä yhteyksiä Lussin kylään ja 
Skotlantiin. 
 
Luotamme siihen, että kaikki osapuolet hyötyvät hankkeesta ja että mukana oleville 
nuorille kokemuksesta jäävät elinikäiset muistot. Nuoret hyötyvät hankkeesta kaikkein 
selvimmin, mutta pitkällä tähtäimellä odotamme myös osallistuvien alueiden hyötyvän 
tiedon ja kokemusten vaihdon kautta.  
 
Osallistujamaat 
Skotlanti, Suomi, Tshekki ja Italia 
 
 
 
 
 
 
 



Yhteistyöprojektin sopimus:  
The Pathway Project – Polkuprojekti 
 
Hankkeeseen osallistuvat tahot 

1. Lomond & Rural Stirling LEADER + (Iso-Britannia) 
2. GAL Polesine Delta del Po (Italia) 
3. Maaseutukehitys ry (Suomi) 
4. Kyjovské Slovácko in Motion (Tsekki) 
5. VENKOV:n alueen kuntien vapaaehtoisyhdistys (Tsekki) 

 
Hankkeen tavoitteet, päätoimenpiteet ja hankkeen hyötyjät 
Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen nuoria eri puolilta maailmaa auttamaan 
”pyhiinvaelluspolun” rakentamisessa. Lisäksi tavoitteena on: 

- vahva linkki Lussin alueen yhteisön ja muiden hankkeeseen osallistuvien 
maaseutuyhteisöjen välille 

- vahvat henkilökohtaiset siteet hankkeen osanottajien välille 
- yhteyksiä Lussin alueen luonnon, ihmisten ja yritysten välille 
- paremmat kokemukset Lussissa vieraileville matkailijoille 
- hyödyntää parhaan mukaan harvinainen ja arvokas resurssi, eli alue, jolla 

pyhiinvaelluspolku kiertää 
 
Nuoret kokoontuvat Lussin kylään, jossa ohjelma on seuraavanlainen: 
Viikot 1 ja 2 

- rakennetaan luontopolkua, jolloin nuoria neuvovat ja ohjaavat seudun 
kansallispuistojen metsänvartijat sekä paikalliset käsityöläiset 

- osallistutaan käsityökoulutukseen, jossa opetellaan keramiikkatöitä ja kynttiläntekoa 
Lussissa, Loch Lomondin Pyhiinvaelluskeskuksessa 

Viikko 3 
- matkustetaan ryhmänä muissa mielenkiintoisissa paikoissa Skotlannissa. Tätä 

kautta nuoret oppivat enemmän Skotlannin perinteistä, historiasta ja kulttuurista 
sekä oppivat yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. 

 
Hankkeeseen osallistuu nuoria viideltä eri alueelta. He osallistuvat projektiin kahtena 
ajankohtana: 

1. 10.-28.7.2006 
o Maaseutukehitys ry 
o VENKOV:n alueen kuntien vapaaehtoisyhdistys 

2. 31.7.-19.8.2006 
o GAL Polesine Delta del Po 
o Kyjovské Slovácko in Motion 

 
Ensimmäiselle jaksolle osallistuvien tulisi saapua Skotlantiin viimeistään sunnuntaina 9.7. 
Toiselle jaksolle osallistuvien tulisi saapua Skotlantiin viimeistään sunnuntaina 30.7. 
 
 
Kuinka hankkeen eri osapuolten ja siinä mukana olevien alueiden oletetaan 
hyötyvän hankkeesta? 
Hanke antaa eri alueilta ja eri taustoista tuleville nuorille mahdollisuuden laajentaa 
maailmankatsomustaan matkustelun, yhteistyön ja erilaisten kulttuurien kautta. Tämä on 
nuorten ajatustapoja kokonaan uudelleenmuokkaava kokemus, joka auttaa osaltaan 



hankkeeseen osallistuvia nuoria luomaan kansainvälistä yhteisöä. Lussin yhteisö hyötyy 
hankkeesta myös parantuneiden kommunikaatiotaitojen, eri kulttuurien ymmärtämisen 
sekä tiedon lisääntymisen kautta. Polun rakentamisen kautta kerrotaan Lussin alueen 
asukkaille ja vierailijoille mm. myös polun luomisessa mukana olleista ihmisistä sekä 
heidän alkuperästään. 
 
Projektin ajankohta 
Helmikuusta marraskuuhun 2006 
 
Hankkeeseen osallistuvien eri tahojen rooli 
Lomond & Rural Stirling LEADER + 

- huolehtia hankkeen LEADER + -elementtien rahoituksesta (lukuun ottamatta niitä 
kustannuksia, jotka kuuluvat selkeästi toisten kumppaneiden huolehdittavaksi) 

- vastaa hankkeeseen liittyvistä toimintaryhmän sisäisistä asioista 
- tiedottaa hankkeen tuloksista kansallisesti Iso-Britannian LEADER + -verkoston 

kautta sekä EU-tasolla  
 
GAL Polesine Delta del Po 
Maaseutukehitys ry 
Kyjovské Slovácko in Motion 
VENKOVin alueen kuntien vapaaehtoisyhdistys 

- vastaa hankkeeseen liittyvistä toimintaryhmän sisäisistä asioista ja kustannuksista 
- tiedottaa hankkeen tuloksista paikallisesti ja muiden sopivien kanavien kautta 

 
Hankkeen rahoitus 

1. Lomond & Rural Stirling LEADER + on vastuussa siitä, että Loch Lomondin 
Pyhiinvaelluskeskus noudattaa LEADER + rahoituksen ehtoja 

2. Loch Lomondin Pyhiinvaelluskeskus huolehtii seuraavista kustannuksista: 
o majoitus Lussissa 
o majoitus kolmannen viikon aikana 
o ateriat 
o käyttökustannukset (esim. sähkö, kaasu) 
o pyykinpesu 
o sisäänpääsymaksut viikolla 3 vierailtaviin paikkoihin 
o kuljetukset lentokentälle ja takaisin (Glasgow’n lentokenttä, Glasgow 

Prestwickin lentokenttä, Edinburghin lentokenttä) 
o muut kuljetuskustannukset 
o polun rakentamisen materiaalien kustannukset 
o käsityöläistyöpajojen materiaalikustannukset 

3. muut osanottajat ovat vastuussa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden 
kuljetuksesta heidän kotinsa ja edellä mainittujen lentokenttien välillä 

4. hankkeeseen osallistuvat nuoret ja mukanaolevat aikuiset vastaavat itse muista, 
omista ostoistaan 

5. hankkeeseen osallistuvat nuoret ja mukanaolevat aikuiset vastaavat itse omista 
majoituskustannuksistaan, mikäli he eivät halua käyttää hankkeen tarjoamaa 
mahdollisuutta majoittua Loch Lomondin Pyhiinvaelluskeskuksessa 

 


