
Tiedote medialle 19.4.2022, Virittäydy vapaalle -messut / Kotimaan matkailu 

julkaisuvapaa 

 

Pohjois-Karjalasta löydät kaksi lomaa kerralla 

 

Luontolomalle vai kaupunkilomalle? Jos matkamies suuntaa kulkunsa itään, niin hän voi löytää Pohjois-

Karjalasta molemmat. Valtakuntamme itäkolkassa esimerkiksi järjestetään tänä kesänä valtavasti 

tapahtumia taas pitkästä aikaa ja kansallismaisemat kohoavat ylväinä kuten aina. 

 

Moni pakkaa kesäreissun kimpsut ja kampsut omaan autoon ja polkaisee kaasua. Maakunnan pohjoisosassa 

sijaitsee uljas kestosuosikki Koli ja kimmeltävä Pielinen. Kolin seutu on täynnä lukuisia aktiviteettipalveluita 

ja luontoa riittää vaellettavaksi tai maastopyöräiltäväksi. Lieksan, Nurmeksen ja Juuan vilkkaassa 

tapahtumatarjonnassa opetellaan neulomaan Idän Villafestareilla, klassisempaa musiikkia nautiskellaan 

Lieksan Vaskiviikoilla, Juuan musiikkijuhlilla ja Nurmeksen Kesämusiikissa sekä rokataan Valtimon 

Kesäpäivärockissa ja Drive-in & Rock -tapahtumassa.  

 

– Mikäli jostain syystä Koli ei ole vielä tuttu, niin tänä kesänä on hyvä korjata se asia. Mutta meiltähän 

löytyy pienen matkan päästä toinenkin kansallispuisto, Patvinsuo, joka yllättää upealla erämaaluonnollaan 

ja hiekkarannoillaan. Eivätkä kuohu kaukana legendaariset Ruunaan kosketkaan, jotka voi laskea suurella 

puuveneellä, tai jos ei ole sokerista tehty, myös kumilautalla kertoo projektipäällikkö Anni Almqvist Lieksan 

kehitys Oy:stä. 

 

Pohjois-Karjalaan julkisilla tultaessa matkaaja todennäköisesti saapuu Joensuuhun. Luonnonkauniin 

Pielisjoen rannoilla lepäävä maakunnan pääkaupunki tarjoaa niin ikään kaksi lomaa kerralla jopa 

kävelymatkan sisällä. Keskustassa on kaikki palvelut, mitä itseään kunnioittava kaupunkilomailija tarvitsee. 

Valinnanvaraa on ruokaravintoloissa, hotelleissa, yökerhoissa, ostospaikoissa ja etenkin tapahtumissa. Tänä 

kesänä soi Laulurinteellä jälleen rokki kahden välivuoden jälkeen ja suomenmestarit seulotaan 

urheilukentällä. 

 

– Ilosaarirock, Kalevan kisat ja Herättäjäjuhlat ovat meillä Joensuussa tämän kesän megatapahtumat ja niitä 

odotamme kaikki suurella innolla. Lisäksi päästään nauttimaan klubikeikoista ja pienemmistä festareista 

joka viikko. Samalla käynnillä kannattaa ehdottomasti antaa myös luonnon voimauttaa, se meillä alkaa heti 

korttelin reunalta. Kaupunkia halkoo ihana Pielisjokemme, ei siis tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, 

vaan sitä voi harrastaa käytännössä ydinkeskustassa ja Kuhasalon luontopolulle on kivenheitto torilta, 

kuvailee tuottaja Teemu Laasonen Joensuun kaupungilta. 

 

Maakunnan eteläosissa Sydänkarjalassa, eli Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven alueella päästään 

uppoutumaan maaseudun juurevaan kulttuuriin lukuisissa eri tapahtumissa. Suomineidon rakastaja tuskin 

pystyy vastustamaan Kukkakuhhausta, Kihaus Folkia, Potsipäiviä, RajanRyssäystä, Puhoksen perinnepäiviä 

tai Muurikki -lypsykarjanäyttelyä. Näiden kolmen kunnan alueella kiemurtelee myös monipuolinen 

Karelianpolut-reitistö, jossa riittää maisemia ihasteltavaksi joko maastopyöräilyn tai polkujuoksun 

yhteydessä. 

 

– Sydänkarjalan luonnossa ei lopu lääni eikä monipuolisuus kesken. Endorfiinia kannattaa lähteä 

metsästämään Riuttavuorelta, josta aukeaa oikeat perikarjalaiset maisemat ja historian fiilistelijöiden 

kannattaa kävellä Salpapolku läpi. Melonnasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa kompassiinsa Jänisjoen 



vesiretkeilyreitti, jossa riittää kauhottavaa yli kahdensadan kilometrin verran, aktiiviharrastajaksi itsekin 

tunnustautuva matkailukoordinaattori Lari Turunen Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy:stä sanoo. 

 

Ruokaan liittyviä elämyksiä on tarjolla ympäri maakuntaa. Esimerkiksi itseleivotuista karjalanpiirakoista jää 

takuuvarmoja makumuistoja ja reseptien avulla niihin voi palata kotonakin. 

 

– Ruokakulttuurissamme nivoutuvat yhteen vahvat perinteet, vieraanvaraisuus, paikallinen luonto ja 

nykypäivän gastronomia. Maakunnan makuihin kannattaa tutustua myös palkittujen juomatuotteidemme 

kautta. Meidän herkkusuiden ylpeys on maakunnan rajojen yli levittäytyvä Karelia à la Carte -verkosto, 

johon kuuluu jo yli 50 elintarvike-, matkailu- ja ravintolayritystä, hehkuttaa matkailuasiantuntija Anna 

Rinteinen MKN Itä-Suomesta. 

 

Kaikesta tästä ja lukemattomista muista Pohjois-Karjalan matkailutärpeistä kerromme lisää enemmän kuin 

mielellämme Virittäydy vapaalle -messujen osastolla E 331 22.–24.4.2022. 

 

 

Lisätiedot: 

 

Anni Almqvist, anni.almqvist@lieksankehitys.fi, 044 973 6896  

Teemu Laasonen, teemu.laasonen@joensuu.fi, 050 403 8708 

Lari Turunen, lari.turunen@keti.fi, 040 143 2117 

Anna Rinteinen, anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi, 043 827 3703 

 

Idän Villafestarit 17.-18.6.2022 Nurmeksessa, idankehraamo.fi 

Lieksan Vaskiviikot 22.-29.7.2022 Lieksassa, lieksabrass.com  

Juuan musiikkijuhlat 17.-21.8.2022 Juuassa, juuanmusiikkijuhlat.fi 

Nurmeksen Kesämusiikki 2.-10.7.2022 Nurmeksessa, nurmessummermusic.fi  

Kesäpäivärock 8.-9.7.2022 Nurmeksen Valtimolla, fb.com/kesapaivarock  

Drive-in & Rock 20.-21.8.2022 Nurmeksessa, bomba.fi/fi/tapahtumat  

Ilosaarirock 15.-17.7.2022 Joensuussa, ilosaarirock.fi  

Kalevan kisat 4.-7.8.2022 Joensuussa, kalevankisat.fi  

Herättäjäjuhlat 1.-3.7.2022 Joensuussa, herattajajuhlat.fi  

Kukkakuhhaus 19.-21.8.2022 Rääkkylässä, karjalanruusu.fi/kukkakuhhaus  

Kihaus Folk 27.6.-3.7.2022 Rääkkylässä, kihaus.fi  

Potsipäivät Tohmajärvellä, tohmajarvi.fi/kulttuuri  

RajanRyssäys Tohmajärven Värtsilässä, vartsila.fi/vartsila   

Puhoksen perinnepäivät 9.-10.7.2022 Kiteellä, puhoksenperinnepäivät.fi  

Muurikki -lypsykarjanäyttely 27.8.2022 Kiteellä, kitee.fi/tapahtumat  

 

Karelia à la Carte -verkosto, kareliaalacarte.fi  

 

Kolin kansallispuisto, koli.fi  

Patvinsuon kansallispuisto, luontoon.fi/patvinsuo   

Ruunaan retkeilyalue, luontoon.fi/ruunaa  

Kuhasalon luontopolku, visitjoensuu.fi/fi-FI/page/605b4481dc276433e0375784  

Karelianpolut, kitee.fi/karelianpolut  

Riuttavuori, sydankarjala.fi/kohteet/riuttavuori  

Salpapolku, sydankarjala.fi/kohteet/salpapolku  

Jänisjoki, sydankarjala.fi/kohteet/janisjoki  
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