Karjalaisella vieraanvaraisuudella

Kulttuurikulkijan Ilomantsi
Kierrä
kulttuurikulkijan kohteissa,
kerää leimoja
passiin ja saat
itsellesi kassin!

Experience the Karelian hospitality

Ilomantsi
for the Cultural Wanderer
Visit the targets for the Cultural Wanderer,
collect stamps into your passport
and you will get a nice bag for free!
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änne olen tullut, saapunut Suomen itäisimpään kolkkaan.
Ennakkoluulottomasti lähden liikkeelle tutustumaan Ilomantsin
kohteisiin ja maisemiin. Kuljen pitkin pogostaa kulttuurikulkijan
uteliain askelin...
Nousen korkealle, vesitornista Viinitorniksi muuttuneen näköalakahvilan terassille. Täältä näkyy sen seitsemän järveä, pienet kylät,
vihreät vaarat, pappilan mäki, kirkot. Istun hetkeksi kuohujuoman
kanssa katsomaan pilviä, maisemia – kauas katsoessa siniset ajatukset valtaavat mielen.
I will start my tour at the Winetower,
which is a must-see attraction in
Ilomantsi. From the top of the 33
meters high Winetower I can see a
great panoramic view to Karelian
hills and all the way to Russia.
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Hermannin Viinitorni – Winetower
Kappalaisentie 1, puh./tel. 0207 789 233
Avoinna kesäkautena joka päivä klo 10-22.
Open in the summer daily from 10 am-10 pm.
Hermannin Viinitila – Winery
Käymiskuja 1, puh./tel. 0207 789 230
Avoinna kesä-elokuu ma-pe klo 9-17, la klo 10-17,
heinäkuussa myös su klo 12-17.
Muuna aikana ma-pe klo 9-16.
Open in June-August Monday to Friday 9 am-5 pm,
Saturday 10 am-5 pm. In July also Sunday 12 am-5 pm.
Other times Monday to Friday 9 am-4 pm.
www.hermanninviinitila.fi
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Evankelis-luterilainen kirkko –
Evangelical Lutheran church
Henrikintie 1
www.ilomantsinseurakunta.fi
Avoinna juhannuksesta elokuuhun
ma-su klo 11.30-17.30.
Open from Midsummer until
August, Monday to Sunday
11:30 am-5:30 pm
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Ortodoksinen Pyhän Elian kirkko
– Orthodox Prophet Elijah’s church
Kirkkotie 15
www.ort.fi/ilomantsi
Avoinna juhannuksesta elokuun
puoleen väliin ma-su
klo 11.30-17.30.
Open from Midsummer until
mid August, Monday to Sunday
11:30 am-5:30 pm
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Iljala
Kirkkotie 42, puh./tel. 040 778 7502.
Avoinna ma-pe klo 8-16.
Open Monday to Friday 8 am-4 pm.

atkan matkaani Kirkkotietä pitkin
luterilaiseen kirkkoon (1796), jota
myös sadan enkelin kirkoksi kutsutaan.
Ihastelen kirkon värikylläisiä maalauksia.
Vähän matkan päässä sijaitsee ortodoksinen Pyhän Elian kirkko (1892). Viivähdän
hetken kirkossa ja sytytän tuohuksen eli
kynttilän. Pistäydyn tutustumassa kirkon
naapurissa toimivan Lähimmäispalvelukeskus Iljalan toimintaan. Käyn vielä
Kokonniemen kalmistossa, jonka vanhat
hautagrobut vievät aikamatkalle menneisyyteen.
The next place to visit is the
Lutheran church (1796) which is
one of Finland’s most colourful
illustrated churches. Nearby,
the Orthodox Prophet Elijah’s
church (1892), Kokonniemi
Cemetery and the meeting place
Iljala form together a unique
centre of the orthodox culture.
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oikkean Kalevalantieltä mutkittelevammalle
Kauppatielle, jonka vanhat rakennukset kertovat
entisistä ajoista. Vastaan tulee Nukke- ja nalletalo,
jonne piipahdan ihastelemaan eri aikakausilta olevia
nukkeja, nalleja ja leluja, joita on esillä yli 3000.

euraavana kohteenani on Piirolan
Piha, joka tarjoaa kulttuuria ja
kädentaitoja. Tutustun vaikuttaviin
näyttelyihin ja teen tuliaisostoksia.
Tässä viehättävässä pihapiirissä saa
helposti vierähtämään tunnin jos
toisenkin.

I proceed on to Kauppatie and drop
in at the Doll and Teddy bear House
to marvel at the collection of over
3000 dolls, teddy bears and toys.

My next stop is at Piirolan
Piha with its charming
courtyard. It offers me culture
and handicraft. I visit the
exhibitions and buy some nice
souvenirs.
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Nukke- ja nalletalo –
Doll and Teddy bear House
Kauppatie 30, puh./tel. 040 778 7502.
Avoinna kesä-elokuu ma-pe klo 10-16.
Muuna aikana tilauksesta.
Open in June-August Monday to Friday
10 am-4 pm. Other times by agreement.

Taitokeskus Ilomantsi, Piirolan Piha
– Handicraft Centre Piirolan Piha
Kauppatie 26, puh./tel. 050 315 6950
www.taitopohjoiskarjala.fi
Avoinna kesäisin ma-pe klo 10-17,
heinäkuussa myös la klo 10-14.
Ympäri vuoden ma, ti, to klo 10-17,
ke klo 12-17, pe klo 10-15.
Muuna aikana tilauksesta.
Open in the summer Monday-Friday 10 am-5 pm,
in July also Saturday 10 am-2 pm.
Year round Monday, Tuesday and Thursday
10 am-5 pm, Wednesday 12 am-5 pm,
Friday 10 am-3 pm. Other times by agreement.

My tour continues to Parppeinvaara, located some
3 kilometers from the municipality center. There I
visit the objects of interest in the Bardic Village and
listen to some lovely kantele music. In restaurant
Parppeinpirtti I have the opportunity to taste some
of the highlights of Karelian food tradition.
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euraavaksi suuntaan Ravintola
Parppeinpirttiin. Perinneruoat nykykarjalaisena versiona antavat makumuistoja mukaan. Piipahdan yläkerran
näyttelyssä ja seuraan ”piiroon paistoo
piirakkatsupussa”.

M

atkani jatkuu ja kylän keskusta eli pogosta jää jo hieman taakse, kun lähden
kohti Parppeinvaaraa. Yli 50 vuotta sitten rakennettu Runonlaulajan Pirtti
katsoo kutsuvasti tietä pitkin askeltavaa kulttuurikulkijaa. Sisällä pirtissä nautin
hetkestä kantelemusiikkia kuunnellen. Vierailen Luontopirtti Mesikässä, joka
esittelee ilomantsilaista luontoa ja eläimistöä. Kierrän ulkoalueen museorakennukset ja soman tsasounan. Rajakenraalin majassa tutustun Raja, Raappana,
Rukajärvi -näyttelyyn multivisioesityksineen.

9

Parppeinvaaran Runokylä –
Parppeinvaara Bardic Village
Parppeintie 4,
puh./tel. 050 375 8787,
www.parppeinvaara.fi
Avoinna kesä- ja elokuu ma-su
klo 11-17, heinäkuu ma-su
klo 10-18. Muuna aikana tilauksesta.
Open in June and August Monday to
Sunday 11 am-5 pm, in July Monday
to Sunday 10 am-6 pm. Other times
by agreement.
Ravintola Parppeinpirtti –
Restaurant Parppeinpirtti
Parppeintie 4 C,
puh./tel. 010 239 9950
www.parppeinpirtti.fi
Avoinna kesä- ja elokuu ma-su
klo 10-17 (pitoateria katettuna klo
12-16), heinäkuu ma-su klo 10-18
(pitoateria katettuna klo 12-18).
Muina aikoina ks. nettisivut.
Open in June and August
Monday to Sunday 10 am-5 pm
(Karelian buffet 12 am-4 pm), in July
Monday to Sunday 10 am-6 pm
(Karelian buffet 12 pm-6 pm).
Other times check the website.

1 Hermannin Viinitorni			
Winetower
2 Hermannin Viinitila ja myymälä
Winery
3 Evankelis-luterilainen kirkko
Evangelical Lutheran church
4 Ortodoksinen Pyhän Elian kirkko
Orthodox Prophet Elijah’s church
5 Iljala
6 Nukke- ja nalletalo			
Doll and Teddy bear House
7 Taitokeskus Ilomantsi, Piirolan Piha
Handicraft Centre Piirolan Piha
8 Parppeinvaaran Runokylä		
Parppeinvaara Bardic Village
9 Ravintola Parppeinpirtti		
Restaurant Parppeinpirtti

M

M

öhkö, kylän nimi, joka saa hyvälle tuulelle: siellä on päästävä käymään! Kilometrejä keskustasta kertyy parisenkymmentä. Matkan varrella huomaan, että tässä
kuljetaan Suomen sotahistoriallisissa maisemissa; Taivallampi ja Oinassalmi. Möhkön
kylältä 6 km rajalle päin sijaitsee Öykkösenvaaran taistelualue, jota on kunnostettu viime
vuosina. Opastetauluja seuraten kierrän tämän sotahistoriallisen reitin – en edes pysty
kuvittelemaan minkälaiset tunnelmat täällä olivat elokuussa 1944, jolloin ratkaisevat
Ilomantsin taistelut käytiin.
Jo matkalla Möhköön silmiini osuu Petkeljärven kansallispuiston viitta. 6 km poikkeama
kannattaa tehdä, sillä tien varren harju- ja suomaisema on upea. Retkeilykeskuksessa
tutustun kansallispuiston tarjontaan.
Then I start driving towards Möhkö –
through the landscapes of war history
of Finland (1939-1944). The monuments
alongside the road relate to the battles
of Ilomantsi. I stop by at the Petkeljärvi
National Park to see the beautiful
scenery and to inquire what the park
has to offer.

10

Petkeljärven kansallispuisto / Retkeilykeskus –
Petkeljärvi National Park / Outdoor Centre
Petkeljärventie 61, puh./tel. 041 436 1790,
www.luontoon.fi/petkeljarvi, www.petkeljarvi.fi
Avoinna toukokuu ma-su klo 10-16,
kesä-elokuu ma-su klo 9-20.
Open in May Monday to Sunday 10 am-4 pm,
June to August Monday to Sunday 9 am-8 pm.

öhkön kylälle saavuttuani
käännyn sillan jälkeen oikealle.
Möhkön ruukkialue avaa ovet vanhaan
maailmaan. Historiaan minut johdattavat monet näyttelyt, masuunin rauniot,
sepän paja, Pytingin puutarha, Lemmenpolku ja entisöity kanava sulkuineen.
Kesäaikaan ruukilla on vaihtuvia näyttelyitä, jotka levittäytyvät koko ruukin
alueelle.
Tien toisella puolella, Koitajoen rantapenkalla herää Möhkön kesäteatteri
eloon aina heinäkuussa, jolloin Ilomantsin Näyttämökerho marssittaa estradille
monipuolista teatteritarjontaa.

After having reached Möhkö village I will
get familiar with the historical area of
iron works. On the opposite side of the
road I can find the summer theatre with
performances in July.
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Möhkön ruukki – Möhkö Ironworks
Möhköntie 209, puh./tel. 050 342 8825,
www.mohkonruukki.fi
Avoinna kesä- ja elokuu ma-su klo 11-17,
heinäkuu ma-su klo 10-18.
Muuna aikana tilauksesta.
Open in June and August Monday to Sunday
11 am-5 pm, in July Monday to Sunday
10 am-6 pm. Other times by agreement.

K

äyn vielä tällä kulttuurikulkijan kierroksellani
Hattuvaarassa, jonne pääsee
Möhköstä tai suoraan Ilomantsin keskustasta.
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Möhkön kesäteatteri –
Möhkö Summer Theatre
Möhköntie 210, puh./tel. 050 431 9712,
www.teatterimohko.fi

Next, on my Cultural Wanderer tour I pay a visit
to Hattuvaara. I can get there from Möhkö or
directly from Ilomantsi municipality center.

H

attuvaaran karjalaiskylä on viehättävä.
Poikkean Läntisen Euroopan vanhimpaan
edelleen käytössä olevaan ortodoksiseen tsasounaan, joka on rakennettu 1790-luvulla. Hattuvaaran tsasounan nimikkopyhien, apostolien Pietarin
ja Paavalin muistopäivänä vietetään tsasounan
vuosijuhlaa, Petrun praasniekkaa.

13

Hattuvaaran tsasouna –
Hattuvaara Orthodox Chapel
Avoinna heinäkuussa ti-su klo 12-17.
Open in July Tuesday to Sunday 12 am-5 pm.
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Hattuvaara is a charming Karelian
village. I now visit the Western
Europe’s oldest Orthodox chapel
still in use. It was constructed in
the 1790’s.

Erämatkailukeskus Käenkoski –
Käenkoski Wilderness Travel Centre
Naarvantie 194 b, puh./tel. 040 739 6384,
www.kaenkoski.info
Avoinna ma klo 12-18, ti suljettu, ke-to
klo 9-18, pe-la klo 9-23, su klo 12-16,
muina aikoina tilauksesta. Talvikaudella
myös ma suljettu.
Open Monday 12 am-6 pm, Tuesday closed,
Wednesday-Thursday 9 am-6 pm, FridaySaturday 9 am-11 pm, Sunday 12 am-4 pm,
other times by agreement. In the winter also
Monday closed.

H

The Easternmost point of
the continental EU is located
some 19 kilometers from Hattuvaara – simply have to get
there! Alongside the road there
is the “Fighter’s Trail” path.
Its information signs give me
useful facts about the battles of
August 1944.

attuvaaran kyläkaupan vastapäätä lähtee tie
Euroopan Unionin mantereen itäisimmälle
pisteelle. Matkaa sinne on n. 19 km. Tien varrelle jää vaikuttava 1,5 km pituinen ”Taistelijan
Taival” polku. Mobiiliopastuksesta kuuntelen ja
opastetauluista luen kuinka tunnelmistaan kertovat
ne veteraanit, jotka parikymppisinä nuorukaisina
taistelivat näissä kohteissa vuoden 1944 elokuussa.
Puhutteleva tunnelma on vahvasti läsnä, ja jatkan
mietteissäni matkaani.
Itäisimmälle pisteelle saavuttuani näen Rotaryjen
pystyttämältä merkkipaalulta pienessä saaressa
sijaitsevat Suomen ja Venäjän rajapaalut.
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Itäpisteen opastukset ryhmille:
Guided tours for groups
to the Easternmost point:
Kauko Puruskainen, puh./tel. 0400 273 671

H

attuvaarasta pääsen kätevästi Käenkoskelle,
jonka kylähistoriaan sisältyvät metsäsavotat,
uitot ja järvimalmin nosto. Tähän maisemaan
voisi jäädä pitemmäksikin aikaa nauttimaan
Erämatkailukeskus Käenkosken monipuolisista
palveluista. Viereiseltä rannalta pääsee Syväysjokea pitkin satasaariselle Koitereelle asti.

From Hattuvaara my tour
continues to Käenkoski.
There I can enjoy the diverse
services of the Käenkoski
Wilderness Travel Centre.
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On my way home I visit Maukkulan
Mustikkamäki, some 10 kilometers
from Ilomantsi towards Joensuu.
Here I can buy some fresh local
bread. In the beginning of August
the Blueberry Hill Blues & Jazz
Festival is arranged here.

s
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jaessani Ilomantsista Joensuun suuntaan, poikkean 10 km jälkeen Maukkulan
Mustikkamäellä. Ostan mukaani tuoreet perinteiset ruis- ja kauraleivät evääksi
ja tuliaisiksi kotiin. Samalla tutustun suomalalaisiin alkuperäisrotuihin kotieläinpihassa. Elokuun alkupuolella Blueberry Hill Festivaalin aikaan täällä soi blues ja jazz.
Maukkulan Mustikkamäki B&B
Toukka-ahontie 9 a-b,
puh./tel. 040 740 3002,
www.maukkulanmustikkamaki.fi
Avoinna kesäisin ma-pe klo 10-17,
muina aikoina tilauksesta ympäri
vuoden.
Open in the summer Monday to Friday
10 am-5 pm. Year round by agreement.
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11 Möhkön ruukki
Möhkö Ironworks
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14 EU:n mantereen itäisin piste		
The Easternmost point
of the continental EU
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15 Käenkosken Erämatkailukeskus
Käenkoski Wilderness Travel Centre
16 Maukkulan Mustikkamäki B&B
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From my Cultural Wanderer tour
I now have many kinds of images,
tasty memories and pieces of moods
in my luggage. I fell in love with
Ilomantsi – I simply have to get back
here soon!
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ulttuurikulkijan kierrokselta jäi monenlaisia mielikuvia, makumuistoja ja tunnelmapalasia. Olen saanut vastauksen siihen
mitä Ilomantsi voi kulttuurikulkijalle tarjota.
Ihastuin Ilomantsiin, sen ihmisiin ja maisemiin – tänne on päästävä uudestaan!
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12 Möhkön kesäteatteri
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13 Hattuvaaran tsasouna
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10 Petkeljärven kansallispuisto		
Petkeljärvi National Park
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Ilomantsin Matkailuyhdistys ry
www.ilomantsi.com

Esitteen tekemistä mukana tukemassa

