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Kuva: Salla Seeslahti 

 

1 HANKKEEN TAUSTA 

 

Matkailuun kohdistuu suuria odotuksia sekä maakunnallisella että 

valtakunnallisella tasolla. Matkailu kasvaa kiihtyvällä voimalla, joten voi 

perustellusti olettaa, että kasvu koskettaa myös Pohjois-Karjalaa. Kasvun myötä 

sekä yrittäjien että matkailijoiden kestävän kehityksen mukainen toiminta on 

entistä tärkeämpää. Vastuullisen matkailun yhtenä osa-alueena voidaan pitää 

matkailijan kiinnostusta ja kunnioitusta paikallista kulttuuria kohtaan.  

 

Karelianismilla oli merkittävä rooli karjalaisuuden ja kalevalaisen kulttuuriperinnön 

nostamisessa osaksi suomalaista identiteettiä. Aitoa suomalaisuutta etsittiin 

Karjalan laulumailta. Karelianismin kultavuodet olivat 1890-luvulla, jolloin Kolista tuli 

tärkeä kohde monille taiteilijoille. Taiteilijoita seurasivat matkailijat. Palveluita 

kuten kuljetuksia, majoitusta tai karttoja oli niukasti tarjolla, joten aktiiviset 

kansalaiset tarttuivat toimeen ja ryhtyivät perustamaan matkailuyhdistyksiä.  

 

Pohjois-Karjalan kaunis luonto antaa puitteet matkailulle, mutta kulttuuri, perinteet 

ja paikalliset ihmiset luovat sisällön. Haluamme tutkia, mikä on kansallisen ja 

paikallisen kulttuurin merkitys matkailussa tänä päivänä Pohjois-Karjalassa? 

Kannustamme luomaan kulttuurista matkailua ja elinvoimaa. Lähdemme liikkeelle 

määritelmästä, jossa kaikki ihmisen tekemä katsotaan kulttuuriksi. Tavoitteemme 

on sama kuin vuonna 1893: 
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"Herättää mieltymystä sekä omissa asukkaissa että ulkomaalaisissa matkustuksiin 

tässä maassa, sekä tehdä matkustus helpoksi ja siten laajentaa maan, luonnon ja 

kansan tuntemusta.” 

 

 

2  HAKIJA  

 

Pohjois-Karjalan Matkailu ry perustettiin vuonna 1893 ja se on vanhin toimiva 

matkailijayhdistys Suomessa. Yhdistyksen vuosien varrelle mahtuu monipuolista 

matkailu- ja liiketoimintaa sekä lukuisia kannanottoja matkailun edistämiseksi 

Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä yhdistys järjestää retkiä ja tilaisuuksia sekä ottaa 

kantaa lähimatkailun ja vastuullisen matkailun puolesta.  

 

Yhdistyksen hallituksessa ja jäsenistössä on monipuolista hanketyön ja 

matkailualan osaamista. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki matkailusta 

kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Jäsenmäärä on kääntynyt kasvuun viime 

vuosina. 

 

 

3 HANKKEEN TOIMENPITEET 

 

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä olivat 125-vuotisjuhlaseminaari sekä alueelliset 

matkailuillat Ilomantsissa, Lieksassa ja Outokummussa. Hankkeen tuloksena 

valmistui yhdistyksen 125-vuotishistoriikki FM Sirpa Sulopuiston toimittamana. 

Historiikin osalta järjestettiin julkistamistilaisuus ja poimintoja matkan varrelta 

kerrottiin juhlaseminaarissa sekä matkailuilloissa. 

 

Seminaariin ja matkailuiltoihin kutsuttiin kuntien luottamus- ja virkahenkilöt, 

matkailuyrittäjät sekä yhdistykset. Tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia ja niissä 

on kerätty osanottajilta palautetta kulttuurimatkailun paikallisesta merkityksestä ja 

mahdollisuuksista. Osanotto ja keskustelu on ollut vilkasta. Tilaisuuksien lopussa on 

tehty paikallinen ”kulttuurimatkailun julistus” ja sovittu, miten työ jatkuu paikallisten 

matkailijayhdistysten ja muiden tahojen toimesta. 

 

 

3.1. 125-vuotisjuhlaseminaari 24.5.2018 

 

Hankkeen toiminta aloitettiin järjestämällä seminaari Karelianismin uusi tuleminen 

Joensuun Teatteriravintolassa. Tilaisuudessa karelianismin ja kulttuurimatkailun 

asiantuntijat, taiteilijat ja yrittäjät kertoivat oman näkemyksensä teemasta. 

Puheenvuorot käyttivät Monola-seuran pj. Elli Oinonen-Eden, teatterin tekijä ja 

tuottaja Henry Räsänen, yrittäjä Irja Tanskanen ja näytelmäkirjailija Lauri Jänis. 



  

POHJOIS-KARJALAN MATKAILU RY 

Karelianismin uusi tuleminen -125 vuotisjuhlahanke 3 

Tilaisuuden avasi Teatteri Fiaskon teemaan sopiva potpuri ja sen päätti laulaja ja 

näyttelijä Timoi Munne laulelmillaan karjalaisuudesta. 

 

Tervehdyksen yhdistykselle esittivät maakuntaliiton kehittämispäällikkö Pekka 

Huovinen ja Joensuun kaupungin elinvoimajohtokunnan puheenjohtaja Heli 

Hjälm. Tilaisuudessa esitettiin ennakkopaloja yhdistyksen historiasta. Seminaarin 

päättivät opastetut kävelykierrokset Joensuun matkailuoppaiden kanssa.  

 

Tilaisuuteen osallistui paikan päälle n. 70 henkilöä. Puheenvuoroista laadittiin 

yhteenveto yhdistyksen Facebook-sivuille: 

 

Karelianismin uusi tuleminen -seminaarimme onnistui mainiosti, paikalla oli liki 70 
kulttuurin ja matkailun ystävää. On selvästi tilaus foorumille, joka yhdistää matkailusta 
kiinnostuneet tahot ja ihmiset. Yhtä mieltä olimme, että paikallinen kulttuuri, myös se 
ruohonjuuren taso, on arvokasta. Ja enemmän tulisi olla Irja Tanskasen Ilovoltin kaltaisia 
yrityksiä, joissa oppaat kertovat ja laulavat tarinoita asiakkailleen.  
 
Hyvän taustan keskustelulle antoi Monola-seuran puheenjohtaja Elli Oinonen-Eden. Elli 
muistutti Eero Järnefeltia mukaillen, että "vain tosi on pysyväistä". Matkailijat haluavat 
"tosia" ja omaleimaisia kohteita ja kokemuksia.  
 
Teatterin tekijä Henry Räsänen pohdinnat suomalaisuuden, karjalaisuuden ja 
pohjoiskarjalaisuuden piirteistä saivat vastakaikua. Henryn mielestä taiteella on lupa 
leikitellä, haastaa ja uudistaa. Itä-suomalaisuus on hänen mukaansa moniäänistä, mutta 
vilpittömän omintakeista. Kulttuurimatkailun lähtökohtana tulisi olla pienuuden suuruus, 
Joensuukin on kylä. 
 
Ja missä ovat Karjalan rajat ja kuka on karjalainen, haastoi kuulijoita näytelmäkirjailija 
Lauri Jänis? Millä mielellä tulivat ensimmäiset karelianistit Pohjois-Karjalaan, mitä he 
kohtasivat ja ymmärsivät kohtaamastaan? Kysyimme ja saimme myös vastauksia. 
Opimme, että pohjoiskarjalainen on omanlaisensa karjalainen, iloon sisältyy myös 
tummempia sävyjä.  
 
Yleisöltä tulleen palautteen mukaan karjalaisuus on avointa ja vieraanvaraista, 
elämäntapa, identiteetti, historiaa ja myös työtä ja toimeentuloa.  

 

  
Kuvissa: Jouko Kälviäinen, Irja Tanskanen, Henry Räsänen, Pekka Huovinen ja Timoi Munne. 
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3.2. Matkailuillat 

 

Järjestimme viisi alueellista tilaisuutta yhteistyössä paikallisten matkailuyhdistysten 

kanssa. Tilaisuudet olivat Ilomantsissa, Lieksassa ja Outokummussa. Ohjelma 

laadittiin paikallisista vahvuuksista ja erityispiirteistä käsin, puheenvuoroja käyttivät 

sekä ulkopuoliset asiantuntijat että paikalliset tekijät. Puheenvuorojen jälkeen 

pohdittiin ryhmissä kulttuurimatkailun mahdollisuuksia. 

 

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 160 henkilöä. Matkailuillat kuvattiin live-videona 

yhdistyksen Facebook-sivuille, jonne laadittiin yhteenveto illan puheenvuoroista ja 

ryhmätöistä. Päivityksiä mainostettiin, joten niille saatiin lisää näkyvyyttä. Tässä 

tilaisuuksien Facebookissa julkaistut yhteenvedot. 

 

 

Lieksan matkailuilta 2.10.2018: 

 

Illan avasi teatterin tekijä Henry Räsänen pohdinnoillaan kansasta ja sen kulttuurista ja 
oli mieltä, että ”Lieksa on oma lukunsa”. Monola-Seuran pj. Elli Oinonen-Eden kertoi 
tämän päivän Kolin kulkijoista ja Kolin kulttuuritapahtumista. Kolin Matkailu ry:n 
toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen valotti Kolin matkailun kehitystä ja kylätoimija Reino 
Kuivalainen kertoi, miten matkailu on Vuonislahdessa osa kylän kulttuuria. Sellisti Jussi 
Makkonen puhui Kalevalan ja karjalaisuuden merkityksestä omassa taiteessaan. 
  
Puheenvuorot siivittivät vilkkaan keskustelun työryhmissä ja niissä syntyi myös 
konkreettisia ehdotuksia. Todettiin, että Lieksassa on vahva paikallinen identiteetti, on 
matkailun aineksia sekä luonnossa että aidoissa ihmisissä. Liekö koko Suomen 
"aidoimmat" ihmiset Kolilla tahi Vuonislahdessa? Tarinoita ja persoonia riittää. 
 
Haluttiin nähdä Kolin huipulta kauemmaksi, ottaa koko "Pielisen pinta" katseen alle. 
Kolin kehittämiseen on saatava mukaan myös kulttuuri, karealianistien hengessä. 
Kaivattiin myös kansankulttuuria, Lönnrotin pöytälaatikkoon jääneitä ronskeja runoja.  
 
Päätettiin järjestää seuraava Lieksan ja Kolin kulttuurimatkailua koskeva tilaisuus 
Kolilla, kutsujana toimii Kolin Matkailuyhdistys. Keskustelu jatkuu, ideoita ja intoa 
tuntuu lieksalaisilla olevan. Iso kiitos kaikille osallistujille ja puhujille. Kaikki olivat 
mukana talkoohengessä. Matkailupropagandan levitys jatkuu! 
 

     
Kuvissa: Elli Oinonen-Eden, Anu Penttinen, Sirpa Sulopuisto ja Timitran linnan yrittäjät. 
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Ilomantsin matkailuilta 8.11.2018 
 

Ilomantsin matkailuillassa kuultiin ja keskusteltiin, tavattiin tuttuja ja saatiin uusia. 
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton markkinointipäällikkö Heli Räsänen avasi illan 
kertomalla kaiken maailman karjalaisista. Idea karjalaisuudesta mielentilana, ei vain 
sukujuurina tai asuinpaikkana, jäi elämään.  
 
Ohjaaja Lauri Jänis jatkoi ja kertoi tarinoita siitä, miten tärkeitä paikalliset ja värikkäät 
persoonat voivat olla matkailijan kokemukselle. Voisivatko matkailuyrittäjät 
järjestää avoimia illanviettoja? Persoonia Ilomantsissa riittää. 
 
Museojohtaja Ulla Vartiainen kertoi heti kärkeen, että Ilomantsi on 
kulttuurimatkailukaupunki, karjalainen kulttuuri elää ja näkyy useissa kohteissa. Yrittäjä 
Elvi Lemmetyinen kertasi, miten Kalevalaa on hyödynnetty matkailukohteissa muualla ja 
kehotti myös Ilomantsia tarttumaan toimeen.  
 
Kansanmuusikko Liisa Matveinen esitti, että Ilomantsissa olisi aineksia synnyttää uusia 
ja isojakin tapahtumia karjalaisen ja kalevalaisen kansanperinteen varaan. Ideointi jatkui 
työryhmissä ja ajatus sai kannatusta, olisi koko maakunnan etu saada uusia näyttäviä 
festivaaleja. 
 
Ilomantsin matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Anita Timonen ja Ilomantsin matkailun 
historiasta kirjoittava Sirpa Sulopuisto virittivät keskustelun ilomantsilaisten 
vaatimattomuudesta. Tulisi rohkeammin tuoda esille sitä mitä on ja ollaan. Anita kehotti 
yhteistyöhön muiden kohteiden ja alueiden kanssa, miksi ei tehtäisi retkeä Kolille? Hyvä 
esimerkki ilomantsilaisesta yhteistyöstä ovat olleet upeat osastot matkamessuilla. 
 
Työryhmissä syntyi paljon uusia ajatuksia ja ideoita. Ilomantsin matkailuyhdistys lupasi 
ottaa koppia asiasta ja uusi tapaaminen on tulossa. Keskustelu jatkui vilkkaana 
"pilkkuun" saakka, Ilomantsissa oli ilo käydä! 
 

     
Kuvissa: Anita Timonen, Lauri Jänis, Elvi Lemmetyinen, Sirpa Sulopuisto, Liisa Sorjonen ja Anssilan 

tilan yrittäjät. 

 
 

Outokummun matkailuilta 14.11.2018 
 

Matkailuilta pidettiin Vanhan Kaivoksen Takomo-ravintolassa, joka täyttyi osanottajista. 
Kaivosmuseon johtaja Merja Marin kertoi Vanhan kaivoksen nykypäivästä ja myönteisestä 
asiakaspalautteesta. Kaivoksen upeat puitteet ja tarinat ovat keränneet kehuja. Museon 
osaaminen antaa hyvän pohjan aitojen elämysten suunnitteluun, faktaa ja fiktiota ei tulisi 
sekoittaa.  
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Merjan puheenvuoron jälkeen Matkakumpu Oy:n uusi puheenjohtaja Arja Hukkanen 
kertoi taustoistaan. Arja on pitkän uran tehnyt matkailun ammattilainen, ja 
Outokummussa ja Kaivoksen kainalossa aikanaan kasvanut. 
 
Keskusteltiin, miten Outokumpuun on tultu ja lähdetty. Taiteen sekatyömies Henry 
Räsänen heitti ilmoille ajatuksen, että Outokumpu on "maailmankylä", kylän raitilla tapaa 
aina tuttuja, mutta myös tuntemattomia. Opettaja Hanne Partanen kertoi 
koulutusmatkailusta, joka on lähtenyt upeasti käyntiin korealaisten ryhmien myötä. Kyse 
on ollut ison joukon yhteisestä ponnistuksesta.  
 
Outokummun yrittäjien puheenjohtaja Kasimir Sandman kertasi Outokummun 
matkailukohteita ja yrityksiä. Kiinnostava tieto oli, että Outokumpu on 
ostosmatkailukaupunki, merkittävä osa kauppojen liikevaihdosta ulkopaikkakuntalaisilta. 
Kasimirin mukaan matkailussa ollaan oltu suvantovaiheessa, mutta uusi nousu on 
mahdollista. 
 
Outokummun matkailijayhdistyksen puheenjohtaja Päivi Kokkonen muisteli, mitä vuosien 
varrella on tehty yhdistysten ja yritysten toimesta. On oltu messuilla, käynnistetty 
hankkeita ja markkinoitu sekä Vanhaa kaivosta että Erä- ja luontokeskusta. Edelleen on 
aktiivisia yrityksiä ja yhdistyksiä, OkuFEST on tästä yksi hieno esimerkki. 
 
Työryhmien keskustelu oli todella vilkasta, intoa ja uusia ideoita löytyy, toisaalta 
kaivataan tavoitteiden kirkastamista ja yhdessä tekemistä. Pitäisikö luoda yhteinen 
foorumi matkailun kehittämistä varten, voisiko matkailijayhdistys olla asiassa aktiivinen? 
Jotta yhdessä tekemiseen päästään, olisi myös matkailustrategia hyvä tehdä yhdessä. 
 
 

    
Kuvissa: Tomi Laurikainen, Arja Hukkanen, Tarja Kupiainen, Merja Marin, Jaana Pajarinen ja 
Kasimir Sandman. 

 
 
Lieksan matkailuilta 22.1.2019 
 

Lieksan toinen matkailuilta järjestettiin yhdessä Kolin Matkailu ry:n kanssa 
Luontokeskus Ukossa. Ilta sujui mukavissa tunnelmissa, mukana olivat yrittäjät, 
yhdistysväki, Sokos Hotelli Kolin johto sekä Metsähallitus. Kuultiin, että kulttuurilla tulee 
olemaan entistä merkittävämpi rooli markkinoinnissa ja Kolin toiminnoissa.  
 
Tilaisuuden aluksi professori Raija Komppula avasi kulttuurin ja matkailun käsitteitä. 
Kulttuurimatkailijoita on monenlaisia, osalle se on tärkein motiivi matkustaa, isommalle 
osalle matkan mauste. Todettiin, että Kolilla luonto ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä, 
niitä ei voi toisistaan erottaa. 
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Marja Lahti esitteli Ilovoltti Oy:n monipuolista retkitarjontaa, joihin kuuluu mm. 
Laulukimppu Kolin huipulla esitettynä. Ilovoltti on elävä esimerkki siitä, miten luonto ja 
kulttuuri voidaan yhdistää matkailijoiden iloksi. 
 
Samuli Taponen Hermannin viinitilalta kertoi, miten himo menestyä tuo tulosta. Arctic 
Blue Gin valloittaa maailmaa kilpailujen voittojen, yritysyhteistyön ja taitavan 
markkinoinnin voimin. Yritys ammentaa makumaailman suomalaisesta metsästä ja toimii 
yrityksenä vastuullisesti. Matkailua voi rakentaa hyvän ruoan ja juoman ympärille. 
 
Suunnittelija Satu Naumanen Metsähallituksesta kertoi, miten yhteistyöllä on rakennettu 
Kolin brändiä ja työ jatkuu. Kolin Kulttuuriseuran kanssa on tulossa kesäteatteria 
Luontokeskukseen ja Kylillä-dokumenttifestivaali jatkuu. Kolin Kotiseutuyhdistyksen 
kanssa huolehditaan Ollilan ja Turulan kulttuuriympäristöistä. 
 
Alustuksien jälkeen suunniteltiin Pielisen kulttuurimatkailukarttaa, uusia 
kulttuurimatkailun tuotteita ja yhteistyötä. Tästä on hyvä jatkaa, iso kiitos Kolin 
Matkailuyhdistykselle ja muille toimijoille hyvästä yhteistyöstä! 
 

     
Kuvissa: Marko Riikkinen, Raija Komppula, Veli Lyytikäinen, Elli Oinonen-Eden, Jukka Tommila ja 
Airi Okkonen. 

 
 

Outokummun matkailuilta 29.1.2019 

 

Karelianismin uusi tuleminen" -hankkeemme viimeinen matkailuilta oli Outokummussa 
29.1.2019. Puhuttiin kadonneista ja uusista brändeistä, kulttuurista, markkinoinnista sekä 
povattiin Erä- ja luontokeskuksen uutta tulemista. Outokummusta voisi kehittyä 
merkittävä kohde sekä kulttuuri- että luontomatkailijoille. 
 
Tilaisuuden avasi Karelia Expertin toimitusjohtaja Jaakko Löppönen, joka muistutti, että 
toiminnan tulisi olla yrityspohjaista ja kohteiden ja palvelujen kunnossa vuosiksi 
eteenpäin, varsinkin jos ulkomaiden markkinoille tähdätään. Oltiin iloisia toimitusjohtajan 
energiasta ja innosta. 
 
Toimitusjohtaja Ulla-Riitta Moilanen Matkakumpu Oy:stä esitteli Vanhan kaivoksen 
brändikäsikirjaa, jossa on määritelty kohderyhmiä ja heille tarjottavia palveluja. Kantava 
teema on "yhtä kokemusta rikastetumpana".  
 
Ohjaaja Lauri Jänis kertoi, että hänelle Outokumpu on kulttuurikaupunki, mutta pelkät 
seinät eivät riitä. Tarvitaan sisältöä ja tekijöitä, joista tulee pitää kiinni. Kulttuuri olisi 
vahva vetovoimatekijä koko kaupungille, esim. Outokummun Juuret-festivaali on 
kansainvälisesti tasokas tapahtuma, jonka markkinointiin tulisi olla varattuna rahaa. 
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Marja Tiittanen ja Taisto Saloniemi kertasivat Erä- ja luontokeskuksen 
kehittämisvaiheita. Kohde on kalamiesten ideoista lähtenyt ja ison joukon talkoilla 
rakennettu. Kohde on viime vuosina markkinoinnissa ja kehittämisessä unohdettu, vaikka 
luontomatkailu olisi myös Outokummulle iso mahdollisuus. Alue on tärkeä myös 
paikallisille. 
 
Illan tunnelma oli varsin vilkas. Paljon jäi kysymyksiä ilmaan, esille tuli erilaisia 
mielipiteitä ja näkemyksiä. Hyvin alkanutta keskustelua jatketaan 27.2.2019 klo 18-20 
Outokummun matkailijayhdistyksen kokouksessa Metsähovissa. Tarinoita Outokummussa 
riittää, ne kun saa myös matkailijoiden iloksi, niin hyvä tulee.  
 
Olemme juhlavuonna koonneet ihmisiä saman pöydän ääreen luomaan uutta intoa 
kulttuurimatkailun kehittämiseen. Olkaa kuulolla! 
 

     
Kuvissa: Kasimir Sandman, Jukka-Pekka Lätti, Päivi Lintumäki, Taisto Saloniemi, Annukka Tiitinen, 

Marja Tiittanen ja Lauri Jänis. 

 

 

3.3. Historiikki 
 

Yhdistyksen 125-vuotishistoriikin toimitti ja kirjoitti FM Sirpa Sulopuisto. 

Puheenjohtaja Raija Särkkä kirjoitti Lumiset-kerhon historiikin ja puheenjohtaja 

Marja Tiittanen 2000-luvun toiminnasta. Historiikki sisältää avainhenkilöiden 

haastatteluja, kuvia ja otteita pöytäkirjoista. Tarkoituksena oli tehdä historiikki, joka 

on helppo lukea ja se on tiivis esitys yhdistyksen tärkeimmistä toimista vuosien 

varrella. Historiikin taiton teki Jaana Konttinen Entra Oy:stä. 

 

Historiikki julkistettiin 25.9.2018 Kauppaneuvoksen kahvilassa, jonka tiloissa on 

aikanaan ollut yhdistyksen toimisto. Tilaisuuteen ilmoittautui ennakkoon yli 60 

henkilöä ja se oli lämminhenkinen yhdistyksen vanhojen ja uusien jäsenten 

kohtaaminen. Muutamia tulijoita jouduttiin tilanpuutteen vuoksi käännyttämään 

ovelta. Illan aikana pidimme hiljaisen hetken yhdistyksen kunniajäsenen Jouko 

Kälviäisen muistolle. Historiikki oli Joukolle sydämen asia ja hän ehti nähdä 

historiikin käsikirjoituksen ennen menehtymistään elokuussa.  

 

Kulttuurintutkija Ismo Björn piti osin humoristisen esitelmän pohjoiskarjalaisuuden 

erityispiirteistä, se kirvoitti keskustelua, ja myös vastaisia väitteitä. Pitkäaikainen 

puheenjohtaja Raija Särkkä muisteli lyhyesti menneitä. Historiikin kirjoittanut Sirpa 
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Sulopuisto kertoi historian varrelta valittuja paloja. Historiikki on ollut vapaasti 

kaikkien saatavilla yhdistyksen nettisivuilla. Siitä otettiin myös 100 kappaleen 

painos, joka on lainattavissa Joensuun pääkirjastossa sekä Lieksan kirjastossa. 

Kirjaa on jaettu lahjana matkailuiltojen puhujille. 

 

     
Kuvissa: Jaana Konttinen, Marja Tiittanen, Sirpa Sulopuisto, Raija Särkkä, Mirja Pihlaja, Tuija Kivilinna 

ja Liisa Lehvonen. 

 

 

4 TIEDOTUS 

 

Aktiivinen tiedotus oli oleellinen osa hanketta. Tiedotimme hankkeen 

toimenpiteistä yhdistyksen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa omalla 

Facebook-sivulla sekä lukuisissa ryhmissä. Juhlaseminaarin ilmoitus julkaistiin 

Karjalaisessa ja matkailuiltojen paikallislehdissä Kutsut tilaisuuksiin menivät 

sähköpostilla kuntien luottamus- ja virkamiehille, matkailuyrittäjille, tapahtumien 

järjestäjille, yhdistysväelle ja taiteen tekijöille. 

 

Yhdistyksen julkiselle Facebook-sivulle tehtiin tilaisuuksista ennakkoon tapahtumat 

ja tapahtumista live-lähetykset sekä tapahtumien jälkeen yhteenvedot 

puheenvuoroista ja kuvagalleriat. Tilaisuuksista otettuja live-videoita on katsottu 

yhteensä 5.066 kertaa ja tilaisuuksista kertovat Facebook-päivitykset ovat 

näkyneet yhteensä 22.162 henkilölle. Facebook-tapahtumia ja päivityksiä on 

mainostettu kohdennetusti. 

 

Tilaisuuksista uutisoitiin Karjalaisessa, Pogostan Sanomissa, Outokummun seudussa 

ja Lieksan lehdessä. Puheenjohtaja Marja Tiittanen kirjoitti hankkeen teemoista 

blogin Juuan lehteen. On tehty yhdistykselle uudet nettisivut, jonne on koottu 

kuvia ja tietoja hankkeen toimenpiteistä. Nettisivuille päivitetään vastuullisen 

matkailun ja kulttuurimatkailun ajankohtaisia kuulumisia. Nettisivut: 

www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi, sivuilta on linkki Facebook-sivulle. 

 

 

http://www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi/
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5 AIKATAULU JA TOIMIJAT 

 

Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2018-31.1.2019. Hankkeen aikataulua ja toimenpiteitä 

tarkennetaan toimenpidekohtaisesti yhteistyössä ohjausryhmän ja paikallisten 

kumppaneiden kanssa. Hankkeen aikatauluun haettiin kuukauden jatkoaika, 

koska tuli tarve järjestää uudet matkailuillat Lieksassa ja Outokummussa.  

 

Pohjois-Karjalan Matkailu ry vastasi hankkeen toteutuksesta. Yhteistyötä tehtiin 

matkailuyhdistysten, yrittäjien, matkailua kehittävien tahojen ja Karelia Expert 

Matkailupalvelun kanssa. Ohjausryhmässä olivat yhdistyksen edustajien lisäksi: 

- kehittämispäällikkö Pekka Huovinen, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 

- toimitusjohtaja Jaakko Löppönen, Karelia Expert Oy 

- toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen, Kolin Matkailuyhdistys ry 

- puheenjohtaja Anita Timonen, Ilomantsin matkailijayhdistys ry 

- yrittäjä Elvi Lemmetyinen, llomantsin matkailuosuuskunta 

- tuottaja, näyttelijä Henry Räsänen 

 

Ohjausryhmä kokoontui ”virallisesti” 13.11.2018, jäsenet eivät nähneet useampia 

kokouksia tarpeellisina. Kokoonnuimme myös pienemmissä ryhmissä ja koko 

ohjausryhmälle tiedotettiin hankkeen toimenpiteistä. 
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7   HANKKEEN KUSTANNUSARVIO   

 

Hankkeen kustannusarvio oli 14.000 euroa, joka toteutui lähes täysimääräisesti. 

Rahoittaja hyväksyi kaikki esitetyt kustannukset. Omarahoitus saatiin pääosin 

yhdistyksen kunniajäsen Jouko Kälviäisen 5.000 euron lahjoituksesta. Yhdistyksen 

hallituksen jäsenet ja tilaisuuksien esiintyjät antoivat oman panoksensa 

talkootyönä. Hankkeen varat käytettiin historiikin kuluihin, tiedotukseen 

tapahtumista, uusiin nettisivuihin sekä tilaisuuksien tarjoiluihin. 

 

 

8    TULOKSET   

 

Hanke kokosi tilaisuuksiin kulttuurimatkailun kehittämisen kannalta merkittäviä 

ihmisiä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Puheenvuorojen inspiroimana esille nousivat 

karjalaisuuteen ja pohjoiskarjalaisuuteen liittyvät erityispiirteet sekä vahvat kunta- 

ja kyläkohtaiset identiteetit. Monessa kohtaa todettiin, että oman tekemisen 

osalta ei pidä olla vaatimaton, meillä on mistä ammentaa matkailijoille.  

 

Saimme mukaan ihmisiä myös matkailualan ulkopuolelta kuten kuntien 

luottamushenkilöitä, virkamiehiä ja väkeä eri yhdistyksistä. Heillä kaikilla on suuri 

merkitys, kun lähdetään miettimään erilaisia tapahtumia ja palveluja matkailijalle, 

jota paikallinen kulttuuri ja elämänmeno kiinnostaa. 

 

Hanke lisäsi tietoa karelianismista, kulttuurimatkailusta ja paikallisen kulttuurin 

merkityksestä. On ollut tarvetta taholle, joka yhdistää kulttuurimatkailun 

kehittämiseen vaikuttavat ihmiset ja tahot. Palaute osallistujilta siitä, että on ollut 

mahdollista verkostoitua, on ollut myönteistä. 

 

Kolilla nähdään kesällä 2019 vuosien tauon jälkeen teatteria Kolin 

Matkailuyhdistyksen tuottamana, kulttuurimatkailun kehitys jatkuu vahvana. 

Ilomantsissa luotiin uskoa karjalaisen ja kalevalaisen kansanperinteen 

merkitykseen ja hyödyntämiseen matkailussa, syntyi uusia tapahtumaideoita. 

Outokummussa tarvittiin uutta uskoa ja innostusta matkailun kehittämiseen ja 

yhteistyöhön, yhteisiä ja kaikille avoimia kokouksia ei viime vuosina ole ollut. 

Outokummun vuodesta 2003 hiljaiseloa viettänyt matkailijayhdistys on 

käynnistänyt toimintansa uudestaan ja se jatkaa kulttuurimatkailun kehittämistä. 

 

Vaikka hankkeen toteutus oli vapaaehtoisvoimin välillä haastavaa, se oli myös 

antoisaa. Yhdistys on hankkeen myötä palannut toimintansa juurille ottamalla 

vahvasti kantaa ja yhdistämällä matkailusta kiinnostuneita kansalaisia.  
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Hankkeen innoittamina järjestimme Kulttuurimatkailun uusi tuleminen -seminaarin 

16.5.2019 Botanialla. Tilaisuus kiinnosti yli 50 matkailun ja kulttuurin toimijaa, 

kulttuurimatkailu on uudessa nousussa! 

 

      
Kuvissa: Kari Kola, Sari Kaasinen, Anni Hirvonen ja Riitta Mikkonen. 

 

Botania tarjosi loistavat puitteet seminaarille, jossa pohdittiin miten nostamme 
maakunnan kärkeen kulttuurimatkailun saralla. Valotaiteilija ja Botanian yrittäjä Kari 
Kola kertoi omasta työstään ja Botanian visiosta, tavoitteena on tehdä Botaniasta 
kansainvälinen matkailukohde. Raha ei ole yrittämisen tärkein motiivi. Kulttuurijohtaja 
Sari Kaasinen haastoi kulttuuriväkeä tekemään asioita uudella tavalla. Hän kysyi, missä 
karjalaisuus näkyy tänä päivänä, missä voi kuulla kanteleen soittoa? Puukarin pysäkin 
yrittäjä Anni Korhonen kertoi oman yrityksensä vahvasta missiosta pitää maaseutu 
elävänä matkailutoiminnan kautta. Anni kehotti myös paikallisia ihmisiä käyttämään 
oman kunnan matkailuyrittäjien palveluja.  
 
Puheenvuorot voi tiivistää siihen, että tarvitaan uutta ajattelua, taiteilijoita ja yrittäjiä, 
mutta myös aktiivisia kulttuurin ja palvelujen kuluttajia. Aidot elämykset ja ihmiset ovat 
matkailun nousevia trendejä, meidän on uskottava siihen, että olemme ainutlaatuisia. 
Puhujat valoivat uskoa asiaan ja haastoivat tekemään omalla esimerkillään. 
 
Ryhmätöissä mietimme kulttuurimatkailun mennyttä, tätä päivää ja tulevaa, nostimme 
esiin helmiä ja ideoimme kokonaan uutta. Esille tuli idea mm. saunasta ja 
saunamaailmasta Joensuun keskustaan, veden äärelle ja päälle. Lopputulemana voi 
todeta, että kohtaamisia tarvitaan, jotta uutta yhteistyötä syntyy ja viesti tarjonnan 
rikkaudesta saadaan maailmalle. Palautteen mukaan tilaisuus antoi inspiraatiota ja uskoa 
omaan tekemiseen. Tästä on hyvä jatkaa, yhteistä matkaa. 

 


