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Lämmintä ja värikästä syksyä!
Kesä on ollut helteiltään huikea ja syksy näyttää alkavan myös aurinkoisissa
merkeissä. Helle kirvoitti useat kesätapahtumat kohti kävijäennätyksiä sekä
kesäteattereissa suojauduttiin ennemmin auringolta kuin sateelta. Helteistä
huolimatta olemme valmistelleet juhlavuotemme tapahtumia sekä retkiä.
Juhlaseminaarista ja sen teemoista olemme saaneet hyvää palautetta, jatkamme
puhetta kulttuurista ja matkailusta aluetilaisuuksissa Lieksassa 2.10.2018, Outokummussa 15.11.2018 ja Ilomantsissa (päivä avoin), näiden osalta tiedotamme
tarkemmin syyskuussa sähköpostilla ja paikallislehdissä.

125-vuotishistoriikin julkaisu 25.9.2018 klo 17-20
FM Sirpa Sulopuisto on jatkanut työtä yhdistyksemme historiikin parissa ja työ alkaa
olla loppusuoralla. Saimme Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Tulevaisuus-rahastosta
rahoitusta sekä historiikkiin että juhlavuoden tapahtumiin, mistä asiasta
iso kiitos liiton suuntaan. Kutsu historiikin julkaisutilaisuuteen ohessa.

Kuopion teatterimatka 17.11.2018 klo 11-23
Ylitämme rohkeasti maakuntarajan ja tutustumme savolaisten pääkaupunkiin.
Vierailemme Kuopion kauppahallissa sekä kirkkomuseo Riisassa, syömme maistuvia
muikkuja ja päätämme retken Kuopion kaupunginteatterin musikaaliin
Riisa on yksi Euroopan merkittävimmistä ortodoksisista kirkkomuseoista. Tutustumme
Pyhyyden portilla -näyttelyyn, jossa bysanttilainen traditio ja karjalais-ortodoksinen
uskonnollisuus kohtaavat. Kaupunginteatterissa katsomme Äidinmaa-musikaalin,
väkevän tarinan yhden suvun vahvojen naisten vaiheista. Musikaalin on
käsikirjoittanut Anniina Enckell ja säveltänyt Esa Nieminen ja Niklas Rosström.
Klo 11 Lähtö Joensuusta, Kirkkokatu 13, paluu viimeistään klo 23
Klo 13-15.30 Kuopion kauppahalli ja Riisa
15.30-17.00 Ravintola Kallavesj, ruokailu
Klo 18.00 Kaupunginteatteri
Matkan hinta jäsenille 85 €/hlö, muille 90 €/hlö
Hinta sisältää kuljetuksen, opastuksen Riisassa, ruokailun ja teatterilipun.
Ilmoittautuminen 4.11.2018 mennessä p. 050 466 1501 tai leena3.kayhko@gmail.com.
Muutokset ovat mahdollisia. Nyt joukolla mukaan!

Pikkujoulu Botaniassa 13.12.2018 klo 17-21
Kesäkuun retkemme Botaniaan sai suuren suosion, kaikki eivät mahtuneet edes
mukaan. Paikka on kukoistanut koko kesän ja toiminta jatkuu sekä puutarhoissa että
tapahtumien merkeissä. Kannattaa seurata ilmoittelua, muun muassa huippupianisti
Janne Mertanen konsertoi 8.9.2018.
Botanian joulumenuu on mielenkiintoinen, se sisältää muun muassa karjalanpaistileipää, pihlajahyytelöä, persimonsalaattia ja joulubaklavaa. Samalla voi tutustua
puutarhoihin, tavata joulupukkia ja kuunnella jazz-musiikkia. Hinta ja ohjelma
tarkentuvat vielä. Olemme kutsuneet pikkujoulun viettoon mukaan myös Joensuun
matkailuoppaat.

Joensuun matkailuoppaiden opastetut kävelykierrokset
Kuten olette saattaneet lehdistä lukea, Joensuussa valmistui peräti 14 uutta
matkailuopasta, allekirjoittanut ja sihteerimme Airi Okkonen joukossa mukana. Airi on
toiminut aiemmin oppaana Lieksassa ja hän edustaa Savo-Karjalan aluetta Suomen
Opasliiton hallituksessa. Olemme saaneet oppaista myös uusia jäseniä.
Juhlaseminaarimme toukokuussa päättäneet opastetut kävelykierrokset saivat
jatkoa, matkailuoppaat järjestivät kierroksia joka lauantai heinä-elokuussa.
Kävelykierroksia jatketaan syksyllä teemalla Taidetta ja arkkitehtuuria ajalla
29.9.-25.11.2018 joka lauantai (ei 3.11.) klo 13. Lähtö on kaupungintalolta ja hinta 5
€/henkilö, opastus kestää noin 1,5 tuntia ja matkaa kertyy 2-2.5 kilometriä.

Matkailu-lehden kuulumisia
Seuraavassa Matkailu-lehdessä on kuvia ja tarinoita juhlaseminaaristamme ja
Ilomantsin retkestä. Matkailu-lehti ottaa vastaan juttuideoita Pohjois-Karjalasta,
voisimme näinkin tehdä maakuntaa tunnetuksi. Olen iloinen, että edelleen löytyy
meitä aktiivisia kansalaisia edistämään matkailua, osallistumaan tapahtumiin ja
retkille. Matkalla on aina mukavaa, mutta porukassa se on vielä mukavampaa.

Lämpimin terveisin ja ollaan yhteydessä!
Marja Tiittanen, pj. puh. 050 598 3290,
sposti: marja.tiittanen@pohjoiskarjalanmatkailu.fi
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
https://www.facebook.com/pohjoiskarjalanmatkailu/

