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Lukijalle 
Kädessäsi oleva selvitys on syntynyt osana Kortteli 48 – luova osaamisyhtei-
sö -hankkeen toimintaa. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin hallinnoima 
ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukyky-
ohjelman rahoittama KOKO-hanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012. 
Hankkeen toteuttajina toimivat Joensuun kaupungin lisäksi Pohjois-Kar-
jalan ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Hanke toteutettiin yh-
teistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun KuTu – kulttuurista tu-
levaisuutta ja Joensuun Popmuusikoiden Elävä Ilosaari -hankkeiden kanssa. 
Kolmen hankkeen yhteistyötä nimitettiin teemalla Kehittyvä kaupunkitila, 
koska hankkeiden toimenpiteiden keskiössä oli Joensuun keskustan kehit-
täminen eläväksi toimintakokonaisuudeksi. Kehittyvän kaupunkitilan tar-
koituksena oli, että kokonaisuus hyödyttää tulevaisuudessa kaupunkilaisia 
ja alueen elinkeinoelämää tarjoamalla monimuotoisia palveluita sekä tuo-
malla lisää vetovoimaisuutta ja viihtyisää kaupunkitilaa Joensuun kaupun-
kikeskustaan.

Tämän selvityksen tarkoituksena on avata Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja 
luovien alojen yhdistysten toimintaa ja aluevaikuttavuutta maakunnan alu-
eella. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Luovat alat Pohjois-Karjalas-
sa -raportissa avattiin luovien toimialojen tunnuslukuja Tilastokeskuksen 
yritystietojen ja tilastojen sekä alan tutkimuksen kautta. Raportissa käytet-
tiin myös yhdistystoimintaa maakunnassa avaavia tilastoja sekä raporttia 
varten tuotettua kyselyaineistoa. Pohjois-Karjalan luovien alojen yrityksistä 
ei ollut aiemmin tehty koontia ja tämän vuoksi Luovat alat Pohjois-Kar-
jalassa -raportin tarkoituksena oli avata luovien alojen nykytilaa maakun-
nassa ja antaa eväitä luovien alojen jatkotutkimukselle. (Liiri, Hattunen & 
Kahreman 2011.) Tämän selvityksen tarkoituksena on jatkaa maakunnan 
luovien alojen nykytilan avaamista yhdistysten kautta. 
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1  JOHDANTO 
Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2011 Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Kar-
jalan Ammattikorkeakoulun yhteiseen Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö  
-hankkeeseen kootulle rekisterille Pohjois-Karjalan luovien alojen yhdistyk-
sistä. Sen tarkoituksena on esitellä Pohjois-Karjalan kolmannen sektorin 
toimijoita ja heidän aluevaikuttavuuttaan. Lisäksi sen avulla pyritään sy-
ventämään tietämystä muun muassa yhdistysten olemuksesta ja rajapin-
noista tuomalla samalla näkyvyyttä koko yhdistyskentälle. Vastaavanlaista 
yhdistysluetteloa ei ole Pohjois-Karjalan luovien alojen yhdistyksistä aikai-
semmin tehty, mutta yrityksiä sen sijaan on tutkittu aiemminkin. 

1.1. Tietojen kerääminen

Tämän selvityksen tiedot on kerätty internetistä sekä puhelinhaastatteluilla 
ja sähköpostikyselyillä, jotka on lähetetty kuntien, rahoittajien ja yhdis-
tysten edustajille. Apuna yhdistysten etsimisessä on käytetty Patentti- ja 
rekisterihallituksen (PRH) tarjoamaa maksutonta yhdistysrekisteriä, Yhdis-
tysnettiä1. Sen kautta on mahdollista hakea yhdistysten perustietoja, kuten 
nimeä, rekisterinumeroa, kotipaikkaa sekä ensi- ja viimeistä rekisteröinti-
päivää. 

Lisäksi tietoja kerättäessä on käytetty muun muassa Kauppalehden yri-
tyshakua2, jonka kautta on mahdollista löytää yhdistyksen nimen lisäksi 
myös sen y-tunnus, toimiala sekä muita yhdistys- ja yritysrekistereitä. Näitä 
ovat muun muassa Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n Pohjois-
Karjalan yritysrekisteri3, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon 
yhteinen yritystietojärjestelmä4 sekä JELLI-järjestörekisteri5, jonne kootaan 
tietoa Pohjois-Karjalassa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä ja muista jär-
jestöjen toimintaryhmistä. Tämän lisäksi selvityksessä on käytetty Yhdis-
tystieto6 hakua.

Rekistereistä haettaessa haku on usein joko liian laaja (esimerkiksi ha-
kusanalla Pohjois-Karjala tai Joensuu) tai liian suppea (esimerkiksi kirkko-
kuoro) suurien kokonaisuuksien selvittämiseksi. Yhdistysten haku onkin 
pääasiallisesti manuaalista, sillä toisinaan jopa kattojärjestöillä ei ole kovin 
selkeää kuvaa niihin kuuluvien yhdistysten toiminnasta tai tilasta. Luovien 
alojen yhdistysten etsiminen on haasteellista, sillä toimialaluokitus ei ole 

1 http://yhdistysrekisteri.prh.fi 
2 www.kauppalehti.fi
3 http://yritysrekisteri.josek.fi/
4 www.ytj.fi
5 www.jelli.fi
6 http://www.yhdistystieto.fi
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erityisen informatiivinen, mitä tulee yhdistyksiin. Suurin osa kartoitetuista 
yhdistyksistä kuuluu toimialaluokkaan Muualla luokittelemattomat muut 
järjestöt (TOL: 94999). Toinen merkittävä luokka on Esittävät taiteet 
(TOL: 90010), jonka lisäksi joukossa on hajanaisesti muihin ryhmiin kuu-
luvia yhdistyksiä. Yhdistysten toimialojen tarkempi luokittelemattomuus 
tai kokonainen puuttuminen (esimerkiksi Patentti- ja Rekisterihallituksen 
Yhdistysnetistä ei yhdistysten toimialoja löydy) vaikeuttaa osaltaan yhdis-
tyskentän hahmottamista. Mikäli yhdistyksen nimi ei itsessään kerro sen 
sisällöstä, on vaikea liittää sitä toimintaa tietämättä suoraan mihinkään 
ryhmään.

Yhdistyksiä harvoin lakkautetaan, vaikka toiminta olisikin ollut jo mon-
ta vuotta olematonta, mikä vaikeuttaa osaltaan aktiivisten yhdistysten erot-
tamista ei-aktiivisista. Tietyt yhdistykset ovat näkyviä jokaisella osa-alueella 
internet-sivuista muiden yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön, mutta 
toiset, lähinnä yksin toimivat, voivat lopettaa toimintansa kenenkään sitä 
tietämättä. Eri rekisterit antavat tämän suhteen myös erilaisia tuloksia.

Koska yhdistykset toimivat yrityksistä poiketen usein juuri markkinoi-
matta itseään, melkein näkymättömissä, on niiden tietojen ja olemassaolon 
selvittäminen erityisen haastavaa. Koska luovien alojen yhdistysrekisteriä ei 
ennen tätä selvitystä ollut minkään muotoisena olemassa, eikä PRH:n yh-
distysnetti käynyt pohjaksi laajuutensa ja hankalan rajattavuutensa vuoksi, 
oli lähtökohdat etsittävä jostain muualta. Luovat alat Pohjois-Karjalassa 
-selvitys oli osaltaan antamassa pohjaa tälle selvitykselle (Liiri, Hattunen & 
Kahreman 2011).

Varsinainen aineistolähtökohta tälle selvitykselle pohjautuu Luovat alat 
Pohjois-Karjalassa -selvityksen luokitteluun vuosien 2001–2010 Pohjois-
Karjalan taidetoimikunnan apurahahakijoista (Liiri, Hattunen & Kahre-
man 2011). Näiden lisäksi kartoitukseen on lisätty vuosien 2000 ja 2011 
avustushakijat koko 2000-luvun kattamiseksi. Yhdistystietoja on kerätty 
tämän aineiston ympärille kaikilla edellä mainituilla keinolla mahdollisim-
man monipuolisen ja kattavan kokonaiskuvan saamiseksi.

1.2. Selvityksen rakenne

Yhdistykset on jaoteltu selvitykseen toimialoittain käyttäen Opetus- ja 
kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Tekesin yhteistyönä 
kokoamaa Fact Sheets – Luovat alat -julkaisua (2010), johon on koottu 
luovien alojen tietokoosteet 14 eri toimialasta.  Koska yhdistysten toimi-
alaluokitus on yrityksiä kapeampi, ei luokkia ole luonnollisesti yhtä paljon 
kuin edellä mainitussa julkaisussa. Varsinaisten sisältöluokkien lisäksi yh-
distyksille, jotka eivät sovellu suoraan mihinkään muuhun luokkaan, on 
tehty omat luokat (8 - 11). Nämä pääluokat perustuvat luovan toiminnan 
määrään ja säännöllisyyteen enemmän kuin toiminnan sisältöön. 
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Pääluokat ovat:

1. Elokuva
2. Kirjallisuus
3. Kuvataide
4. Käsityö
5. Musiikki
6. Teatteri
7. Valokuvataide ja valokuvaus
8. Kulttuuri- ja taideyhdistykset
9. Muut kulttuuritoimintaa järjestävät yhdistykset
10. Muut satunnaista kulttuuritoimintaa järjestävät yhdistykset
11. Ei-aktiiviset yhdistykset.

Jokaisen luvun alussa on Fact Sheeteista (2010) lainattu toimialan yleisku-
vaus, minkä jälkeen esitetään toimialan näkyvyys Pohjois-Karjalassa sekä 
yhdistyslistaus (esim. musiikki) aakkosittain. Tämän jälkeen kerrotaan toi-
mialan yhdistyksistä tarkemmin ja esitellään niiden yhdistysten kuvaukset, 
jotka ovat olleet selvityksen tekohetkellä saatavilla. 

Jokaisen luvun lopussa on vielä kutakin toimialaa avaava esimerkki-
tapaus, jokin alaan kuuluva yhdistys, jonka toimintaan perehdytään tar-
kemmin. Esimerkki-yhdistysten tiedot on kerätty yhdistyksille lähetetyillä 
sähköpostihaastatteluilla. Haastateltaviksi valituilla yhdistyksillä pyrittiin 
mahdollisimman monipuoliseen kuvaan erilaisesta toiminnasta eri puolilla 
maakuntaa. Haastattelukysymykset koskivat yhdistyksen nykyistä toimin-
taa, toiminnan rahoittamista ja liikevaihtoa, mahdollista apurahojen ha-
kemista sekä yhdistyksen rajapintoja ja yhteistyötä muiden yhdistysten ja 
toimijoiden kanssa. 

Liitteenä olevassa taulukko-osiossa esitellään yhdistysten saamaa rahoi-
tusta Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan, KKES:n, Pohjois-Karjalan maa-
kuntaliiton ja ELY-keskuksen osalta. Kappaleen tarkoituksena on osoittaa 
esimerkkien kautta kolmannen sektorin aktiivisuutta ja toiminnan laajuut-
ta Pohjois-Karjalassa.
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2. ELOKUVA
Elokuva on taidemuoto ja yksi suosituimmista viihteenlajeista. Nykymuo-
toinen elokuva on kuvasta ja äänestä muodostuva audiovisuaalinen me-
dia. Elokuvia tehdään kuvaamalla filmi-, digitaali- tai videokameralla, ani-
moimalla tai erikoistehosteilla. Elokuva voidaan jakaa pitkiin ja lyhyisiin 
näytelmäelokuviin, dokumenttielokuviin, animaatioelokuviin ja mainos-
elokuviin. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 30.) 

2.1. Elokuvayhdistykset Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa selvityksen puitteissa löytyneitä elokuvayhdistyksiä on 
yhteensä kuusi. Yhtä, Lieksan elokuvakerho ry:tä, lukuun ottamatta muut 
viisi sijoittuvat Joensuuhun. Rekisteröityjä yhdistyksiä joukosta on neljä, 
Joensuun elokuvaajat ry, Joensuun elokuva ja teatteri ry rekisteröimätön 
yhdistys, Lieksan elokuvakerho ry ja Pohjois-Karjalan alueellinen eloku-
vayhdistys ry. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat Elokuva Velliini ja ny-
kyisen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan suojissa toimiva Elokuva-
kerho X. 

TAuLuKKO 1. Pohjois-Karjalan elokuvayhdistykset

Elokuvakerho Velliini Joensuu
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ry/Elokuvakerho X Joensuu
Joensuun Elokuvaajat ry Joensuu
Joensuun elokuva ja teatteri ry rekisteröimätön yhdistys Joensuu
Lieksan Elokuvakerho r.y. Lieksa
Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry Joensuu
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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ry/Elokuvakerho X 

Keväällä 2001 perustettu kerho tarjoaa joensuulaisille laadukkaita, moni-
puolisia ja kansainvälisiä elokuvia. Kerho toimii ylioppilaskunnan suojissa. 
Toimintavuoteen kuuluu kaksi näytäntökautta, syksy- ja kevätkausi. Kau-
dessa esitetään vähintään kuusi elokuvaa ja lisäksi järjestetään mahdollisesti 
elokuvafestivaaleja ja teemaviikonloppuja. 

Joensuun Elokuvaajat ry 

Joensuun Elokuvaajat ry:n tarkoituksena on edistää elokuvaustoimintaa. 
Tähän tarkoitukseen yhdistys pyrkii järjestämällä kokouksia ja elokuva-
esityksiä sekä muilla vastaavilla tavoilla. Lisäksi yhdistys voi hankkia jä-
senilleen elokuvaustarvikkeita ja -välineistöä. Talviaikaan yhdistys järjestää 
kerran kuussa kuukausi-iltoja, jossa katsotaan jäsenistön tekemiä elokuvia, 
keskustellaan uusista tekniikoista ja välineistä ja opastetaan tarvittaessa 
myös kuvauksessa ja editoinnissa.

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää audiovisuaalista elokuvakulttuuria, 
mediakasvatusta ja niihin liittyvää koulutusta Pohjois-Karjalassa, samoin 
kuin edistää alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on 
edistää elokuva-alan työmahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä maakunnas-
sa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää elokuvatapahtumia, 
keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa alaan liittyvää tutkimus-, 
tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee yhteistyötä alueen koulutusyhteisöjen 
kanssa, tekee aloitteita eri viranomaisille ja on yhteistoiminnassa muiden 
alan järjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla, samoin kuin luo yhteyksiä 
ja yhteistyötä muiden tahojen kanssa. 
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3. KIRJALLISUUS
Kirjallisuus tarkoittaa ihmishengen kirjoitettujen ilmausten kokonaisuutta, 
johon luetaan kuuluvaksi myös eräät sukupolvelta toiselle suullisesti peri-
mätietona siirtyneet tuotteet, kuten kansanrunous. Lisäksi kirjallisuudeksi 
voidaan laskea myös jotkut sähköisesti julkaistut teokset ja sarjakuvat. Kir-
jallisuutta ovat siis kaikki kirjoitetut tekstit ja puhutut tarinat. Kirjallisuus 
jaetaan yleensä kauno- ja tietokirjallisuuteen. Kaunokirjallisuuden tehtävä 
on tuottaa kuluttajalle esteettinen elämys. Kaunokirjallisuus on taidetta tai 
viihdettä, ja se voidaan jakaa edelleen alalajeihin. Kaunokirjallisuuden ala-
lajeja ovat kertomakirjallisuus (proosa, epiikka), runous (lyriikka) ja draa-
ma (näytelmät, kuunnelmat ja elokuva- ja televisiokäsikirjoitukset). Tie-
tokirjallisuutta edustavat esimerkiksi oppimateriaalit, oppaat, sanakirjat, 
hakuteokset, tutkimukset, yleistajuiset tietokirjat ja mielipidekirjallisuus. 
Ne pyrkivät tiedon välitykseen ja voivat välittää tietoa suurelle yleisölle 
tai tietylle kohderyhmälle. Niissä voi olla mukana perusteltuja mielipi-
teitä. Lasten ja nuorten tietokirjoissa tieto välitetään usein sepitteellisen 
kertomuksen muodossa. Sarjakuva on esitys, jossa joukko perättäisiä ku-
via muodostaa yhtenäisen tarinan. Kuvissa saattaa olla kirjoitettua tekstiä 
puhekuplien ja kuvatekstien muodossa. Yleisimmät sarjakuvan tyypit ovat 
sanomalehtistripit, sarjakuvalehdet ja -albumit. (Fact Sheets – Luovat alat 
2010, 39.) 

3.1. Kirjallisuusyhdistykset Pohjois-Karjalassa

Toiminnassa olevia kirjallisuusyhdistyksiä Pohjois-Karjalassa on selvityk-
sen mukaan kahdeksan. Näistä neljän yhdistyksen kotipaikka on Joensuu: 
H.P. Lovecraft – Historiallinen seura ry, Runon Ystävät ry, Sanaratas ry ja 
Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys ukri ry sijaitsevat kaikki Joensuussa. Ki-
teellä vaikuttaa Keski-Karjalan kirjoittajayhdistys Martva ry, Ilomantsissa 
Pogostan Pegasos ry, Liperissä Runo- ja laulumaailma ry ja Lieksassa Vuo-
nislahden Taiteilijatalo ry.
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TAuLuKKO 2. Pohjois-Karjalan kirjallisuusyhdistykset

H. P. Lovecraft - Historiallinen seura ry Joensuu
Martva r.y. Kitee
Pogostan Pegasos ry Ilomantsi
Runo- ja laulumaailma ry Liperi
Runon Ystävät ry Joensuu
Sanaratas ry Joensuu
ukri ry Joensuu
Vuonislahden Taiteilijatalo ry Lieksa

H. P. Lovecraft – historiallinen seura ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää kiinnostusta kauhukirjalli-
suuteen, edistää H. P. Lovecraftin henkilön ja työn tuntemusta ja tutkimus-
ta Suomessa, edistää jäsentensä kirjallisia harrastuksia ja jakaa tietoa H.P. 
Lovecraftin ajan maailmasta sekä tukea roolipelitoimintaa. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen luentoja ja kursseja, roolipeliti-
laisuuksia, lukupiirejä ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin 
Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelemattomaan tar-
koitukseen soveltuvaa kirjastoa.

Martva ry – Keski-Karjalan kirjoittajayhdistys 

Martva ry toimii kirjoittajien ja kirjallisuuden harrastajien yhdyssiteenä, 
pyrkien kasvattamaan jäsenmäärää hakemalla kirjoittamisesta ja kirjalli-
suudesta kiinnostuneet mukaan yhdistyksen toimintaan Keski-Karjalan 
alueella. Yhdistys pyrkii edistämään kirjoittamisen harrastusta ja paikallis-
ta kulttuuria kirjoittamisen muodossa. Joka toinen vuosi yhdistys järjestää 
Maruknat, valtakunnallisen kirjallisuustapahtuman. Tapahtuma on poik-
kitaiteellinen ja eri teemoihin perustuva, siinä on mukana modernia tans-
sia, musiikkia ja kuvataiteita. Kirjallisuudella on kuitenkin tapahtumassa 
pääpaino. 
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Runon Ystävät ry 

Runon Ystävät ry on lausunnan harrastajien ja muiden runoudesta kiin-
nostuneiden yhdistys, joka on perustettu Joensuussa v. 1997. Yhdistys tuo 
runoutta esille eri tavoin, valmistamalla lausuntaesityksiä, järjestämällä 
koulutusta ja yleisötapahtumia. Esimerkkeinä toiminnasta ovat runokah-
vilat, jäsenillat sekä toiverunoillat. Yhdistykseltä voi myös tilata esityksiä 
yhteisöjen ja yksityisten järjestämiin tilaisuuksiin.

Sanaratas ry 

Yhdistyksen tavoitteena on levittää sanataideharrastus koko Pohjois-Kar-
jalaan ja luoda sille pysyvä toimintaverkosto. Yhdistys tarjoaa laadukasta 
sanataideopetusta Pohjois-Karjalassa ryhmien, leirien ja erilaisten toiminta-
päivien muodossa. Toiminta on avointa kaikille, ja yhdistys tekee yhteistyö-
tä esimerkiksi muiden kasvattajien, kouluttajien ja kulttuuriväen kanssa. 

Ukri ry - Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys

ukri ry on pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden ja aktiivikirjoittajien yhdistys, 
joka on perustettu v. 1956 Paiholassa. Jäseniä on tällä hetkellä yli 200, jois-
ta lähes 50 on julkaissut oman teoksen. Jäsenistä parikymmentä on ammat-
tikirjailijoita. ukri järjestää tapahtumia läpi vuoden sekä omille jäsenilleen 
että muille kirjallisuudesta kiinnostuneille. Yhdistys tekee yhteistyötä mui-
den alueen kulttuuritoimijoiden kanssa, ja sillä on oma edustaja valtakun-
nallisessa kirjailijayhdistysten neuvottelukunnassa.

Vuonislahden Taiteilijatalo ry 

Vuonislahden Taiteilijatalo ry on perustettu v. 2005 vaalimaan vuonislahte-
laisten taiteilijoiden kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ja kirjailija Heikki Turusen 
henkistä perintöä. Yhdistys toimii myös Heikki Turusen nimikkoseurana. 
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3.2. Case Ukri ry

Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys ukri ry on maakunnan ammatti- ja har-
rastajakirjoittajien oma yhdistys, joka perustettiin vuonna 1956. Yhdistys 
järjestää erilaisia kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia mm. kirjailijamatine-
oita. ukrilla on myös arvostelupalvelu sekä oma radio-ohjelma Jokisappi 
Iskelmä Rexissä.  Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja apu-
rahoilla. 

ukri ry on hakenut apurahoja sekä Pohjois-Karjalan taidetoimikunnal-
ta että Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö KKES:ltä. Vuonna 2011 ukri 
ry sai KKES:n apurahan 55-vuotisjuhla-antologian julkaisuun. Yhteistyö-
projekteja yhdistyksellä on eri yhdistysten tai järjestöjen kanssa vuosittain. 
Yhteistyötä ukri on tehnyt myös Taidekeskus Ahjon sekä kirjaston, joka on 
yhdistyksen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, kanssa. 
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4. KUVATAIDE
Kuvataiteisiin luetaan perinteiset taidemuodot, kuten maalaus, piirustus, 
grafiikka ja kuvanveisto. Kuvataiteisiin luetaan toisinaan myös arkkiteh-
tuuri, mutta ei yleensä käyttöesineisiin kohdistuvaa muotoilua, joka yhdis-
tetään taideteollisuuteen. Visuaalisiin taiteisiin luetaan kuvataiteen lisäksi 
myös valokuvaus, videotaide ja muut uuden median käyttämät ilmaisukei-
not. Käytännössä käsitteitä visuaalinen taide ja kuvataide käytetään usein 
synonyymisesti. Kuvataiteessa (myös visuaaliset taiteet tai kuvataiteet ja vi-
suaalinen taide) kuvataan, yhdistellään ja sommitellaan silmällä havaittavia 
elementtejä, kuten muotoja, ulottuvuuksia, valoa ja värejä. Kaksiulotteisen 
pinnan/kuvan peruselementtejä ovat geometriset perusyksiköt pinta, viiva 
ja piste. Kuvanveiston muotokäsitteeseen liittyy läheisesti volyymi, muo-
don kolmiulotteisuus. Tilallisuus on myös uudempien ilmaisukeinojen 
kuten installaation ja ympäristötaiteen peruselementti. Sähköisiä viestimiä 
hyödyntävä mediataide ja performanssi ovat liittäneet myös liikkeen ja ajan 
taiteen konkreettisiin ilmaisukeinoihin. Kaksiulotteisen kuvan ohella ku-
van kolmas ulottuvuus tila on mukana esimerkiksi kuvanveistossa ja ym-
päristötaiteessa. Myös neljäs ulottuvuus, aika on mukana muun muassa 
mediataiteen ja performanssin teoksissa. Mediataide on osa kuvataidetta, 
ja sillä tarkoitetaan taidetta, joka käyttää hyväkseen sähköisiä viestimiä. 
Mediataiteilija toimii uusmedian alalla hyödyntäen taiteen ja teknologian 
uusia alueita sekä tekniikoita videosta filmiin ja valokuvaan. Mediataiteen 
ja usein useampia ilmaisukeinoja samanaikaisesti käyttävän installaatiotai-
teen osuus taidekentällä kasvaa. Kuvataiteen ja tapahtumatuotannon väli-
nen yhteistyö: ääni- ja valotaide, esitystaide ja lumi- ja jääveistostapahtu-
maosaaminen ovat tärkeitä ja kasvavia alan toimintamuotoja. (Fact Sheets 
– Luovat alat 2010, 52.) 

4.1. Kuvataideyhdistykset Pohjois-Karjalassa 

Kuvataideyhdistyksiä on Pohjois-Karjalan alueella selvityksen mukaan yh-
teensä 16, joista kahdeksan sijoittuu Joensuuhun: Enon taideyhdistys ry, 
Joensuun Grafiikanpajan Ystävät ry, Joensuun sarjakuvaseura, Joensuun 
taidemuseon ystävät ry, Joensuun Taiteilijaseura ry, Taidekartta ry, Taide-
keskus Ahjon kannatusyhdistys ry, Taideyhdistys Harha ry. 

Kolmen yhdistyksen, Kirsikoti ry:n, Lieksan lasten ja nuorten taide-
koulun kannatusyhdistys ry:n ja Lieksan Taideyhdistys ry:n kotipaikkana 
on Lieksa. Muut kuvataideyhdistykset jakautuvat ympäri maakuntaa. Ars-
Ko Kontiolahden kuvataideyhdistys ry:n kotipaikka on nimensä mukai-
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sesti Kontiolahti, Grafiikan työhuone ry:n kotipaikka on Nurmes, Keski-
Karjalan taideyhdistys ry sijoittuu Kiteelle, Outokummun Taideyhdistys ry 
Outokumpuun ja Polvijärven kuvataideyhdistys ry Polvijärvelle.

Muutamat yhdistykset ovat keskittyneet tiettyyn kuvataiteen osa-alu-
eeseen niin toiminnan kuin nimenkin tasolla. Tällaisia ovat Grafiikan työ-
huone ry ja Joensuun Grafiikanpajan Ystävät ry, joiden toiminta rakentuu 
grafiikan ympärille, kun taas rekisteröimätön yhdistys Joensuun sarjaku-
vaseura on nimensä mukaisesti keskittynyt sarjakuvaan. Joensuun Grafii-
kanpajan ystävät ry kuuluu yhdessä Joensuun taidemuseon ystävät ry:n, 
Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry:n ja Lieksan lasten ja nuorten tai-
dekoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa niin kutsuttuihin tukiyhdistyksiin, 
jotka on perustettu tukemaan esimerkiksi työtilan, museon tai vaikka yhty-
een taustalle tukemaan sen toimintaa.

Esimerkkinä kuvataideyhdistysten toiminnasta kuvausten lisäksi esitel-
lään tarkemmin Taidekartta ry:n toimintaa.

TAuLuKKO 3. Pohjois-Karjalan kuvataideyhdistykset

Ars-Ko Kontiolahden kuvataideyhdistys ry Kontiolahti
Enon Taideyhdistys ry Joensuu
Grafiikan työhuone ry Nurmes
Joensuun Grafiikanpajan Ystävät ry Joensuu
Joensuun sarjakuvaseura Joensuu
Joensuun taidemuseon ystävät ry Joensuu
Joensuun Taiteilijaseura ry Joensuu
Kirsikoti ry Lieksa
Keski-Karjalan taideyhdistys ry Kitee
Lieksan lasten ja nuorten taidekoulun kannatusyhd. ry Lieksa
Lieksan Taideyhdistys ry Lieksa
Outokummun Taideyhdistys ry Outokumpu
Polvijärven kuvataideyhdistys ry Polvijärvi
Taidekartta ry Joensuu
Taidekeskus Ahjon kannatusyhd. Ry Joensuu
Taideyhdistys Harha ry Joensuu
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ArsKo Kontiolahden kuvataideyhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteen tuntemusta sekä tukea jäsen-
tensä taideharrastusta. Yhdistys järjestää tiedotus- ja kurssitoimintaa sekä 
taidenäyttelyjä ja -tapahtumia.

Enon Taideyhdistys ry 

Enon Taideyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää taiteita, kasvattaa siihen 
kiinnostusta, koota yhteen Enon taiteilijat ja taiteen harrastajat sekä tai-
teesta kiinnostuneet henkilöt yhteistoimintaan taiteen tukemiseksi ja taide-
harrastuksen kehittämiseksi kotipaikkakunnallaan sekä edesauttaa lasten ja 
nuorten taiteen harrastusta.

Joensuun Grafiikanpajan Ystävät ry 

Joensuun Grafiikanpajan ystävät ry on perustettu vuonna 2005 hoitamaan 
Joensuun Grafiikan Pajan asioita yhdessä kaupungin kulttuuritoimen kans-
sa. Grafiikan paja on yhteistyöhuone, jota vuokrataan ammattigraafikoille, 
itsenäiseen työskentelyyn pystyville harrastajille ja ohjattuun kurssitoimin-
taan.

Joensuun sarjakuvaseura 

Joensuun Sarjakuvaseura on perustettu keväällä 1996. Seuran tarkoituksena on 
tuoda pohjoiskarjalaisia sarjakuvia ja niiden tekijöitä tunnetuiksi sekä edistää alan 
harrastusta maakunnassa.

Joensuun taidemuseon ystävät ry 

Vuonna 1992 Joensuun taidemuseon yhteyteen perustettiin kaikille kuva-
taiteesta kiinnostuneille avoin ystäväyhdistys. Joensuun taidemuseon Ys-
tävät ry:n tarkoituksena on toimia museon taustavoimana, mikä edistää 
kuvataiteen tuntemusta ja harrastusta sekä herättää yleistä mielenkiintoa 
kuvataidetta kohtaan. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää taidemuseon ja 
ympäröivän yhteiskunnan välisiä kulttuurisuhteita. Yhdistys järjestää ret-
kiä, esitelmiä, juhlia ja tapaamisia taiteilijoiden kanssa sekä avustaa taiteen 
eri ilmiöiden esittelyä.
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Joensuun taiteilijaseura ry 

Joensuun taiteilijaseura ry on kuvataiteilijoiden yhdistys, jonka jäsenistö 
kattaa koko Pohjois-Karjalan alueen. Seuran tehtävänä on edistää kuvatai-
teilijoiden taiteellisen työn perusedellytyksiä ja ammatillista asemaa Poh-
jois-Karjalassa sekä tukea kuvataiteen harrastustoimintaa. Taiteilijaseura 
järjestää kuvataidenäyttelyitä, työpajoja ja kursseja sekä toimii aktiivisesti 
pohjoiskarjalaisen kulttuurielämän ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Yhdistys te-
kee yhteistyötä eri kulttuuritoimijoiden ja päättäjien kanssa muun muassa 
asiantuntijatehtävissä.

Kirsikoti ry 

Kirsikoti ry. perustettiin 8.3.1992 tukemaan, kehittämään ja ylläpitämään 
Kirsikodin toimintaa. Kirsikoti – kehitysvammaisten taideyhteisö on asu-
mis-, harrastus- ja työyhteisö, jossa kehitysvammaisilla ihmisillä on mah-
dollisuus kulttuurin eri keinoin kehittää itseään tasavertaisina yhteiskun-
nan kansalaisina. 

Keski-Karjalan Taideyhdistys ry 

Keski-Karjalan Taideyhdistys ry on vuonna 1977 perustettu kuvataiteen 
harrastajien yhdistys. Jäseniä on n. 60, joista suurin osa on harrastajia, 
joukossa muutamia ammattilaisia ja puoliammattilaisia. Yhdistyksellä on 
Kiteellä Pajarintie 6:ssa työpaja Paletti, joka on kaikkien jäsenien vapaasti 
käytettävissä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. taidenäyttelyiden jär-
jestäminen sekä taideleirit ja erilaiset kurssit.

Lieksan Taideyhdistys ry 

Lieksan Taideyhdistys ry on toiminut vuodesta 1970 lähtien. Taideyhdis-
tyksen toiminnan tarkoitus on edistää yleisesti taiteen harrastusta ja sy-
ventää jäsentensä taiteentuntemusta. Taideyhdistyksen jäseneksi voi liittyä 
kuka tahansa. Jäsenet voivat tuoda teoksiaan taideyhdistyksen järjestämiin 
näyttelyihin ja voivat osallistua yhdistyksen järjestämille taidematkoille ja 
-retkille.



24

Outokummun taideyhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kuvataiteen harjoittajia, järjestää taide-
näyttelyjä sekä kehittää ja syventää taideharrastusta ja taiteen ymmärtämis-
tä paikkakunnalla. Toimintaan voidaan liittää muiden taiteenalojen vas-
taavaa toimintaa. Yhdistys pyrkii järjestämään taiteenharjoittajille kursseja 
ym. opiskelumahdollisuuksia, asianmukaiset työskentelytilat, jakaa mah-
dollisuuksien mukaan apurahoja ja suorittaa taideostoja. Yhdistys toteuttaa 
taidevalistusta järjestämällä kokouksia, keskustelu- ja luentotilaisuuksia, 
koti- ja ulkomaisia opintoretkeilyjä sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Taidekartta ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä taiteellista toimintaa, ja sen 
pääasiallinen toimiala on kuvataide kaikissa muodoissaan. Yhdistys pyrkii 
edistämään erityisesti maaseudulla asuvien kuvataiteilijoiden toimintamah-
dollisuuksia ja taiteilijoiden kaikkinaista yhteistoimintaa sekä taiteen tasoa 
yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
järjestää voittoa tavoittamatta taidetapahtumia ensi sijassa omien jäsentensä 
tuottaman taiteen esittelemiseksi kotipaikkakunnallaan, muualla Suomessa 
ja ulkomailla. Yhdistys toimii jäsentensä tiedotuskanavana harjoittamalla 
tiedotustoimintaa ja ylläpitää Internet-sivustoa, jolla esitellään yhdistyksen 
toimintaa, jäsenistöä ja heidän taiteellista toimintaansa. 

Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry 

Taidekeskus Ahjoa ylläpitää vuonna 1997 perustettu Taidekeskus Ahjon 
kannatusyhdistys ry. Ahjossa järjestetään monipuolista sekä kansallista että 
kansainvälistä näyttelytoimintaa. Näyttelyaikojen ulkopuolella tiloja voi 
vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kuten konsertteihin, luen-
toihin, teatteri- ja tanssiesityksiin. 

Taideyhdistys Harha ry 

Taideyhdistys Harha ry on yhteenliittymä eri alojen taiteilijoita ja taiteenys-
täviä, jotka haluavat tuoda esiin mielenkiintoista, hämmentävää, tunteisiin 
ja ajatuksiin vaikuttavaa taidetta. Yhdistys on toiminut Joensuun kulttuu-
rikentällä vuodesta 2005 järjestäen näyttelyitä ja osallistuen erilaisiin ta-
pahtumiin ja tempauksiin. Toiminnan kantavana voimana on viikoittainen 
kokoontuminen, jossa kehitellään ideoita ja keskustellaan taiteesta. 
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4.2. Case Taidekartta ry

Vuodesta 2004 Enon taiteilijat toimivat vapaana taiteilijaryhmänä ja jär-
jestivät ensimmäisen Enon Taidekartta -tapahtuman vuonna 2005. Siitä 
eteenpäin kesätapahtuma on järjestetty joka vuosi. Yhdistys rekisteröityi 
vuonna 2009 Taidekartta ry -nimellä.  

Kesätapahtuman kierros on ohjattu, ja siihen sisältyy enolaisten kult-
tuurimaisemien ja -paikkojen esittely. Kierros tarjoaa paitsi korkeatasoisia 
taide-elämyksiä, niin myös mahdollisuuden kasvattaa tietoisuutta Enon 
maalaiskulttuurista. usean vuoden ajan Taidekartta on liittänyt Enon näyt-
telykierrokseen myös kauempana olevan näyttelyn. Kesätapahtuman lisäksi 
Taidekartan joulukalenteri on pystytetty perinteisesti johonkin julkiseen ti-
laan, ja usean vuoden ajan paikkana on ollut kävelykadun sermipaviljonki.

Yhdistyksen liikevaihto on 5 000–10 000 euroon rahoituksen koostues-
sa jäsenten omasta rahoituksesta ja työpanoksesta, tapahtumaan osallistuvi-
en osuudesta, sponsoreiden tuesta ja haetuista apurahoista. Yhdistys hakee 
apurahaa toiminnalleen mm. Joensuun kaupungilta, Pohjois-Karjalan tai-
detoimikunnalta, KKES:ltä, Maakuntarahastolta ja Suomalais-ruotsalaisel-
ta kulttuurirahastolta.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Messi Oy, Joensuun kävelyka-
tuyhdistys, Cultrips ja yhteistyö ruotsalaisten taiteilijoiden kanssa. Kesäta-
pahtuman ydin on taiteilijoiden yhteisnäyttely Haapalahden Kivipoijussa, 
jossa ryhmän taiteilijat tuovat esille teoksiaan. Yhteisnäyttely toteutetaan 
yhteistyössä Messi Oy:n nuorten kanssa. Messi Oy on sosiaalisesti eri-
tyisvaikeiden nuorten sijaishuoltoyksikkö, joka toimii Kivipoijun tiloissa. 
Nuoret osallistuvat näyttelyn suunnitteluun ja valvontaan vuonna 2012 
toisen kerran. Kivipoijuun sisätilanäyttelyn lisäksi tulee ulos taiderasteja, 
jotka ovat pääosin tilateoksia noin kilometrin pituisen taidereitin varrella 
hienossa järvimaisemassa. Taidekartta on ollut yhteistyössä Cultrips-hank-
keen kanssa vuodesta 2010 alkaen. 
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5. KÄSITYÖ
Käsityö on jonkin asian valmistamista käsin, joko työkaluja käyttämällä 
tai pelkästään käsin muotoilemalla, kuitenkin käyttämättä täysin automati-
soitua työtapaa. Käsityönä tehtävät esineet syntyvät perinteisimmin käden 
motorisilla taidoilla, käden, silmän ja tuntoaistihavaintojen yhteispelinä. 
Joskin monien, erityisesti luksus-esineiden sanotaan nykyään olevan kä-
sityötä, vaikka käsityön osuus tuotannosta olisi ollut ainoastaan tuotteen 
viimeistely, kokoonpano ja tarkastus. Käsityö mielletään usein harrastuk-
senomaiseksi toiminnaksi, mutta se voi olla myös nimitys kaupallisen tuot-
teen valmistustavasta. Ammattikäsityöläiset, jotka tekevät taiteellista työtä, 
kutsuvat itseään usein taidekäsityöläisiksi. Muotoilijat, jotka tekevät työnsä 
lähinnä käsityömenetelmin, voivat kutsua itseään käsityömuotoilijoiksi tai 
taideteollisiksi muotoilijoiksi tehdäkseen eron teolliseen muotoiluun. (Fact 
Sheets – Luovat alat 2010, 63.) 

5.1. Käsityöyhdistykset Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan käsityöyhdistyksiä on selvitykseen löydetty yhteensä 14 
kappaletta. Ne ovat jakautuneet tasaisesti maakunnan alueelle, ilman sel-
keää keskittymistä mihinkään tiettyyn paikkakuntaan. Neljän yhdistyksen 
kotipaikka on Joensuu: Joensuun Kivikerho ry, Taito Pohjois-Karjala ry, 
Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry Joensuun kilta ja Tuupovaaran käsityöläiset 
TuuKÄS ry. 

useat muualla maakunnassa sijaitsevat yhdistykset ovat ottaneet paik-
kakunnan myös omiin nimiinsä, joten ne on helppo paikallistaa. Tällaisia 
ovat Ilomantsin Käsityöläiset ry Ilomantsissa, Juuan Kädentaito ry Juuassa, 
Kontiolahden käsityöläiset ry Kontiolahdella, Outokummun Kivikerho ry 
Outokummussa, Rääkkylän Seudun Taitajat ry Rääkkylässä, Tohmajärven 
Taiteenystävät Okra ry Tohmajärvellä ja Valtimon kädentaitajat ry Valti-
molla. Muita käsityöyhdistyksiä ovat Käsityöyhdistys Lippi ry Liperissä, 
Piänkiäntäjät ry Polvijärvellä ja Ylä-Karjalan Käsityöläiset ry Nurmeksessa. 
Taito Pohjois-Karjala ry on suurin ja järjestäytynein Pohjois-Karjalan kä-
sityöyhdistys. Sen laaja toiminta on selvityksessä esimerkkinä käsityöalan 
monipuolisuudesta casen muodossa.
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TAuLuKKO 4. Pohjois-Karjalan käsityöyhdistykset

Ilomantsin Käsityöläiset ry  Ilomantsi
Joensuun Kivikerho ry Joensuu
Juuan Kädentaito ry Juuka
Kontiolahden käsityöläiset r.y. Kontiolahti
Käsityöyhdistys Lippi ry Liperi
Outokummun Kivikerho ry Outokumpu
Piänkiäntäjät ry Polvijärvi
Rääkkylän Seudun Taitajat ry Rääkkylä
Taito Pohjois-Karjala ry Joensuu
Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry Joensuun kilta Joensuu
Tohmajärven Taiteenystävät Okra ry Tohmajärvi
Tuupovaaran käsityöläiset TuuKÄS r.y. Joensuu
Valtimon kädentaitajat ry Valtimo
Ylä-Karjalan Käsityöläiset ry Nurmes

Joensuun Kivikerho ry 

Joensuun Kivikerho ry:n tarkoituksena on olla kivien ja mineraalien kerää-
misestä, tutkimisesta ja hionnasta kiinnostuneiden yhteisjärjestö. Tavoit-
teensa toteuttamiseksi kerho pyrkii lisäämään jäsentensä tietoutta kivistä, 
kiteistä ja kivenkäyttömahdollisuudesta koruissa, koriste-esineissä ja veis-
toksissa. Se järjestää jäsenilleen myös kerhoiltoja ja kivenkeruuretkiä. 

Kontiolahden käsityöläiset ry (http://www.kontiolahden-
kasityolaiset.net/)

Kontiolahden Käsityöläiset ry on vuonna 1994 perustettu yritystyyppisesti 
toimiva ryhmä käsityöläisiä. Kontiolahden Käsityöläiset ry:n jäsenet ovat 
pitäneet useita näyttelyitä ja myyntitapahtumia. Yhdistys ylläpitää käsityö-
myymälä Tiuhtaa, jossa myydään jäsenten käsityönä valmistamia tuotteita.

Käsityöyhdistys Lippi ry 

Lippi ry koostuu liperiläisistä käsityöläisistä, jotka ylläpitävät Liperissä si-
jaitsevaa käsityömyymälä Lippiä. Yhdistys järjestää myös avoimia käsityö- 
ja kädentaitokursseja.
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Outokummun kivikerho ry 

Outokummun Kivikerho ry on perustettu vuonna 1982 kiviharrastajien 
aloitteesta. Yhdistyksen tarkoituksena on kivi- ja mineraalitietouden lisää-
minen ja tunnetuksi tekeminen, kivien hionnan ja mineraalien keräämisen 
edistäminen. Yhdistys toimii aktiivisesti järjestäen jäsenille kivenhionta- 
sekä muita käden taitoihin liittyviä kursseja. Lisäksi se järjestää hiontailtoja 
sekä kiveen, mineraaleihin ja geologiaan liittyviä tutustumismatkoja alan 
messuille, kaivoksille ja kivialueille. Suurin vuosittainen tapahtuma ovat 
vuosittain järjestettävät kivi-, koru- ja kädentaitomessut.

Piänkiäntäjät ry 

Piänkiäntäjät ry on yritystyyppisesti toimiva, pääasiallisesti polvijärvisis-
tä pien-, nais- ja käsityöyrittäjistä koostuva verkosto. Se keskittyy yhdessä 
toimimiseen ja kouluttautumiseen. Yhdistyksen tarkoituksena on muun 
muassa kehittää ja tuotteistaa taitoja. Yhdistyksen jäsenet ovat verkostoitu-
neet vahvasti yhteistyöllä Polvijärven, Pohjois-Karjalan ja Euroopan naisten 
kanssa. Yhdistys myös ylläpitää Tulijaistupaa, jossa polvijärveläiset käden-
taitajat myyvät tuotteitaan suoramyyntinä.

Taito Pohjois-Karjala ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellaan käsi- ja taideteollisuusalan 
yleisten edellytysten kaikinpuoliseksi edistämiseksi. Tarkoituksensa toteut-
tamiseksi yhdistys suorittaa Käsi- taideteollisuusliitto Taito ry:n jäsenjärjes-
tönä neuvontatyötä, antaa ohjausta käsi- ja taideteollisuuden harjoittajille 
mallien suunnittelussa, työvälineiden ja raaka-aineiden hankinnassa ja oh-
jaa käsi- ja taideteollisuuden harjoittajia tuotanto- ja markkinointiasioissa 
sekä edistää voittoa tavoittelematta käsi- ja taideteollisuustuotteiden mark-
kinoimista välitystoiminnalla. 

Tämän lisäksi yhdistys antaa viranomaisille ja Käsi- ja taideteollisuus-
liitto Taito ry:lle niiden pyytämiä lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloit-
teita käsi- ja taideteollisuusalan neuvonnan, tuotannon, markkinoinnin 
sekä koulutuksen edistämiseksi, suorittaa käsi- ja taideteollisuustuotteiden 
tuotekehittelyä, laaduntarkkailua ja toimeenpanee tutkimuksia ja järjestää 
kokouksia, kursseja, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, kilpailuja, näytte-
lyitä sekä myyjäisiä ja arpajaisia.

Lisäksi yhdistys perustaa yhteistoiminnassa toimialueensa kuntien tai 
muiden yhteisöjen kanssa kiinteitä toimintapisteitä, ylläpitää ja tarjoaa 
voittoa tavoittelematta toimitiloja käsi- ja taideteollisuuden ja sitä lähellä 
olevien alojen toimijoille sekä edistää käsi- ja taideteollisuusalaa muillakin 
vastaavanlaisilla tavoilla. 
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Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry Joensuun Kilta 

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry on valtakunnallinen, suomalaisten tilkkutyön 
harrastajien yhdistys. Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n tavoitteena on lisätä 
tilkkutöiden tunnettavuutta ja harrastamista. Tätä varten järjestetään näyt-
telyitä, erilaisia tilkkutapahtumia, kursseja ja muita koulutustapahtumia, 
tilkkutyökilpailuja, matkoja ulkomaisiin alan tapahtumiin ja lähetetään 
suomalaisia tilkkutöitä ulkomaisiin alan näyttelyihin. Joensuun killan toi-
minta perustuu kuukausittaisiin tapaamisiin sekä kerran vuodessa järjes-
tettävään kaksiviikkoiseen näyttelyyn Joensuun pääkirjastossa. Kiltalaiset 
hankkivat itselleen lisää osaamista joka kesä muutaman päivän kurssilla. 

Tuupovaaran käsityöläiset TUUKÄS r.y. 

Tuupovaaran Käsityöläiset ry:n toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja 
kehittää Tuupovaaralaisten ja koko Pohjois-Karjalan rajaseudun käsityöpe-
rinnettä. Yhdistys on koonnut käsityöläisten töitä myyntiin ylläpitämäänsä 
näyttelymyymälään, jonka toimintaan kaikilla on mahdollisuus osallistua.

Ylä-Karjalan käsityöläiset ry 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää käsityöläisten yhteistoimintaa yhdistyk-
sen toiminta-alueella, kehittää alan yleisiä toimintamahdollisuuksia ja lisätä 
alojen tunnettavuuttasekä kehittää ammatillista osaamista. 

5.2. Taito Pohjois-Karjala ry

Taito Pohjois-Karjala ry on perustettu v. 1909 nimellä Pohjois-Karjalan 
koti-teollisuusyhdistys. Yhdistys tekee työtä käsityön ja käsityöyrittäjyy-
den profiilin ja imagon nostamiseksi. Yhdistyksen tehtävänä on olla linkki 
menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Yhdistys säilyttää vanhoja työtapoja 
ja perinteitä sellaisenaan, mutta myös kehittää uutta, vahvaa 2000-luvun 
käsityöperinnettä sen rinnalla. Yhdistyksen rahoitus koostuu omarahoi-
tusosuudesta, valtionavusta, kuntien avustuksista sekä hankerahoituksesta. 
Yhdistys on hakenut vuosien varrella apurahoja mm. KKES:ltä ja opetus-
ministeriöltä toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksellä on pitkä historia, ja 
sillä on paljon erialan yhteistyökumppaneita, muun muassa kulttuuri-, kä-
sityö- ja matkailualalta. 
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6. MUSIIKKI
Musiikki eli säveltaide on ihmisen kulttuurille ominainen ääneen perustuva 
taiteen ja viestinnän muoto. Musiikki rakentuu kahdesta peruselementistä, 
äänestä ja rytmistä. Näiden ohella musiikillisessa taideteoksessa tärkeimmin 
vaikuttavat dynamiikka ja rakenne. Musiikki pyrkii luomaan kohteessaan 
mielihyvää, välittämään ajatuksia ja tunteita. Musiikin sanoman tulkitse-
minen on yleensä hyvin yksilöllistä, mutta tietyissä yhteyksissä myös hyvin 
kulttuurisidonnaista. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 85.) 

6.1. Musiikkiyhdistykset Pohjois-Karjalassa

Musiikkiyhdistykset nousivat näkyvimmin esille Pohjois-Karjalan yhdis-
tyskentässä niiden suuren lukumäärän vuoksi. Musiikkiyhdistyksiä on alu-
eella yhteensä 109. 48 niistä pitää kotipaikkanaan Joensuuta, 16 sijoittuu 
Lieksaan, kahdeksan Liperiin, seitsemän Ilomantsiin, kuusi Kiteelle, kuusi 
Kontiolahdelle, neljä Nurmekseen, kolme Outokumpuun, kolme Tohma-
järvelle, kaksi Juukaan, kaksi Kesälahdelle, kaksi Rääkkylään ja kaksi Val-
timolle.

Musiikkiyhdistyksiä on mahdollista jaotella jo niiden nimien mukaan. 
Perinteisten laajan toiminnan musiikkiyhdistysten lisäksi erilaisille musiik-
kilajeille samoin kuin instrumenteille on omat yhdistyksensä, jotka ajavat 
kunkin musiikin osa-alueen asiaa ja tuovat sille näkyvyyttä. Edustettuja 
instrumentteja ovat muun muassa erilaiset puhallinsoittimet, harmonikka, 
kitara ja mandoliini.

Erilaiset kuoroyhdistykset ovat vahvasti edustettuina yleislaatuisten 
musiikkiyhdistysten lisäksi. Yhdistykset on usein luotu kuoron taustalle 
tukemaan varsinaista kuorotoimintaa. Kuoroja on listauksessa kaikkiaan 
32. Kuoroista mieskuoroja on 11, naiskuoroja kahdeksan ja sekakuoroja tai 
lauluyhtyeitä 13. Kirkkomusiikin yhdistykset ovat myös selkeästi erotetta-
vissa musiikkiyhdistyksistä, ja niitä on Pohjois-Karjalassa kaikkiaan 13. Ne 
toimivat pääasiallisesti seurakuntien alaisuudessa ja muodostuvat käytän-
nössä kirkkokuoroista.

Kuoro- ja kirkkomusiikkiyhdistysten lisäksi erillisenä joukkona nouse-
vat esiin erilaiset tapahtumien tukemiseen perustetut yhdistykset. Tällainen 
on esimerkiksi Rääkkylä Folk ry, jonka päätoiminta kietoutuu jokakesäisen 
Kihaus Folk -festivaalin järjestämiseen. Lisää kyseisestä yhdistyksestä, sa-
moin kuin Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin uudistajat EIKu ry:stä, on 
kentän esimerkkeinä yhdistyskuvausten jälkeen.
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TAuLuKKO 5. Pohjois-Karjalan musiikkiyhdistykset

Ablobatur ry Joensuu
Canzonetta kuoro ry Joensuu
Grand Old Rockers of Joensuu ry Joensuu
Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin uudistajat EIKu ry Liperi
Enon Harmonikkakerho ry Joensuu
Enon Kirkkokuoro ry Joensuu
Enon Mieslaulajat ry Joensuu
Enon Nuorisomusiikkiyhdistys ry Joensuu
Hilpeä Huilu Musiikki- ja Näyttämötaidetta ry Joensuu
Ilomantsin kamarikuoro ry Ilomantsi
Ilomantsin Mieslaulajat ry Ilomantsi
Ilomantsin Rock-musiikkiyhdistys r.y. Ilomantsi
Ilomantsin ortodoksinen kuoro ry Ilomantsi
Jazzkerho -76, Joensuu ry Joensuu
Joensuun Harmonikkakerho ry Joensuu
Joensuun kaupunginorkesterin ystävät ry Joensuu
Joensuun kelttiläisen musiikin ystävät ry Joensuu
Joensuun kirkkokuoro ry Joensuu
Joensuun kitaraseura ry Joensuu
Joensuun Laulupelimannit Joensuu
Joensuun Mieslaulajat ry Joensuu
Joensuun muusikot ry Joensuu
Joensuun Naiskuoro ry Joensuu
Joensuun Rautatieläisten Sekakuoro ry Joensuu
Joensuun yliopiston kuoro JOY ry Joensuu
Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro ry Joensuu
Joensuun yliopiston puhallinorkesteri Joyband ry Joensuu
Joensuun Vaskiyhtye yhdistys ry Joensuu
Joensuun oopperayhdistys ry Joensuu
Joensuun Ortodoksinen Kirkkokuoro ry Joensuu
Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro ry Joensuu
Joensuun Poikakuoro Joensuu
Joensuun Popmuusikot ry Joensuu
Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry Joensuu
Joensuun Työväen Musiikkiyhdistys (JTMY) ry Joensuu
Juuan kansanmusiikkiyhdistys ry Juuka
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Kansanmusiikkiyhdistys Koijarit r.y. Kontiolahti
Kansanmusiikkiyhdistys Mahti ry Joensuu
Karaoke Club Juuka ry Juuka
Karjalan Mandoliiniseura ry Liperi
Karjalan rokkarit ry Joensuu
Keski-Karjalan Kamarikuoro ry Kitee
Keski-Karjalan musiikkiyhdistys ry Kitee
Keski-Karjalan Steel Band-Yhdistys ry Kitee
Kesälahden Mieslaulajat ry Kesälahti
Kiteen kirkkomusiikkiyhdistys ry Kitee
Kiteen konserttiyhdistys ry Kitee
Kiteen Mieskuoro ry Kitee
Kivisointu ry Joensuu
Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro ry Kontiolahti
Kontiolahden Tuulia ry Kontiolahti
Kontiolahden Vesselät r.y. Kontiolahti
Laulu- ja soitinyhdistys Rahvaanomaiset ry Lieksa
Laulutuuli ry Joensuu
Lauluyhdistys Divina Musica ry. Liperi
Lieksa Big Band Tuki ry Lieksa
Lieksan harmonikkakerho r.y. Lieksa
Lieksan kansanmusiikkiyhdistys ry Lieksa
Lieksan Mieslaulajat ry Lieksa
Lieksan musiikinystävät ry Lieksa
Lieksan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Lieksa
Lieksan muusikot r.y. Lieksa
Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin tuki r.y. Lieksa
Lieksan orkesteriyhdistys r.y. Lieksa
Lieksan Vaskikeskus-Lieksa Brass Manager Lieksa
Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry Lieksa
Liperin kirkkomusiikkiyhdistys ry Liperi
Liperin mieslaulajat r.y. Liperi
Liperin nuoriso-orkesteriyhdistys r.y. Liperi
Liperin pelimanniyhdistys ry Liperi
Mieskuoro Kontioiset ry Kontiolahti
Musiikkiopiston tuki Ilomantsi r.y. Ilomantsi
Naiskuoroyhdistys Kirkujat ry Joensuu
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Nurmeksen Elävän musiikin yhdistys ry Nurmes
Nurmeksen Leikareiden kannatusyhdistys ry Nurmes
Nurmeksen musiikkikoulun tuki ry Nurmes
Nurmeksen Musiikkiyhdistys ry Nurmes
Outokummun kirkkokuoro ry Outokumpu
Outokummun mieskuoro ry Outokumpu
Outokummun Orkesteriyhdistys r.y. Outokumpu
Pelastakaa Joensuun Bändit ry Joensuu
Pielisen Laulu r.y. Lieksa
Pielisen Pelimannit r.y. Lieksa
Pielisjärven kirkkokuoro ry. Lieksa
Pirttivaaran Pelimannit ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Kansanmusiikkiyhdistys ry Joensuu
Pohjois-Karjalan kirkkomusiikkipiiri ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Muusikot ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Puhallinmuusikot ry Joensuu
Pohjois-Karjalan saksofonimusiikin yhdistys ry Kontiolahti
Popkatu-yhdistys ry Joensuu
Puruveden laulu ry Kesälahti
Pyhän Kosketus - Kirkkomusiikkiyhdistys ry Ilomantsi
Rääkkylä Folk yhdistys ry Rääkkylä
Rääkkylän musiikkiyhdistys ry Rääkkylä
Saarivaaran Syke ry Joensuu
Sarkkarit ry Ilomantsi
Sulasolin Pohjois-Karjalan Piiri ry Joensuu
Tohmajärven Kirkkomusiikkiyhdistys ry Tohmajärvi
Tohmajärven Seudun Musiikkiyhdistys ry Tohmajärvi
Tohmajärven-Värtsilän Harmonikkakerho r.y. Tohmajärvi
uimaharjun Kirkon Kuoro ry Joensuu
uimaharjun Työväen Sekakuoro r.y. Joensuu
Vaarat soi ry Lieksa
Valtimon Musiikkiyhdistys ry / Folkjaosto Valtimo
Valtimon tyttökuoro Valtimo
Viinijärven kirkkokuoro ry Liperi
Voca ry Joensuu
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Ablobatur ry

Lauluyhtye Ablobatur on perustettu v. 2001 Abloy Oy:llä työskentelevien 
laulavien naisten keskuudesta. Yhtye on toiminut tiiviisti siitä lähtien ja 
esiintynyt erilaisilla kokoonpanoilla. Yhtyeen ensimmäinen levy ”Abloba-
tur” julkaistiin joulukuussa 2006. Yhtye on tilattavissa esiintymään erilai-
siin tilaisuuksiin.

Canzonetta kuoro ry 

Canzonetta-kuoro on joensuulainen kamarikuoro, jonka erikoisalaa ovat 
suuret, orkesterin kanssa esitettävät kirkkomusiikkiteokset ja haasteellinen 
a cappella -musiikki. Kuorossa on eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tule-
via jäseniä Joensuusta ja ympäristökunnista. Canzonetta-kuorolla on laaja 
1800-luvulta moderniin suomalaiseen kuoromusiikkiin ulottuva ohjelmis-
to. Kuoro on julkaissut yhdeksän äänitettä ja on konsertoinut eri puolilla 
maailmaa, mm. Australiassa, Japanissa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Saksassa 
ja Tsekissä.

Grand Old Rockers of Joensuu ry 

Yhdistys järjestää jokakesäisen Ilovaarirockin, nostalgiahenkisen 
rocktapahtuman Joensuun Ilosaaressa. Ilovaarirock sai alkunsa vuon-
na 1996 pidettyjen Ilosaarirockin 25-vuotisjuhlien jälkeen.

Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat – EIKU ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää lupaaville kulttuurikyvyille mah-
dollisuuksia taitojensa kehittämiseen, soveltamiseen, kokeiluun ja hyö-
dyntämiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa tai järjestää 
erilaisia kulttuuriproduktioita. Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää 
maksullisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia, keräyksiä, kampanjoita 
ja arpajaisia, solmii yhteistyösopimuksia muiden yhdistysten tai yritysten 
kanssa ja ottaa vastaan lahjoituksia. Toiminta tapahtuu sekä maakunnal-
lisesti, kansallisesti että kansainvälisesti ja esityksiä pyritään suuntaamaan 
erityisesti sellaisille katsojaryhmille, jotka syystä tai toisesta eivät yleensä 
pääse osallistumaan kulttuuritapahtumiin.
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Enon Harmonikkakerho ry 

Enon Harmonikkakerhon toiminta perustuu viikoittaisiin harjoituksiin 
seutuopiston puitteissa. Soittoryhmiä on useita yksityisopetuksesta ryh-
mäsoittoihin. Kerho esiintyy pyydettäessä eri kokoonpanoissa ja järjestää 
vuosittain perinteisen pikkujoulun sekä kevätkonsertin. Yhdistys järjestää 
myös vanhanajan lavatanssit 2–3 kertaa kesässä suositulla Haapalahden la-
valla, Enon Ahvenisella. 

Enon Kirkkokuoro ry 

Kuoron toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1920. Se esiintyy vuosittain n. 
25–30 kertaa ja harjoittelee viikoittain. Kuoron ohjelmisto sisältää perin-
teistä ja myös uutta hengellistä kuoromusiikkia. 

Ilomantsin Mieslaulajat ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kuorolauluharrastusta 
sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaik-
kakunnalla. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen 
harjoituksia ja niihin liittyviä opetus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia, 
huolehtii paikallisista musiikkitarpeista järjestämällä konsertteja, yleisiä 
musiikkitilaisuuksia ja juhlia, esiintymällä niissä ja muissa paikallisissa ti-
laisuuksissa sekä järjestämällä koti- ja ulkomaisia konserttimatkoja sekä on 
yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden musiikkiyhdistysten kanssa

Ilomantsin Ortodoksinen kuoro ry

Kuoro on rekisteröity yhdistys, ja se koostuu pääasiassa Ilomantsilaissyntyi-
sistä ja siellä edelleen asuvista ortodoksisen kirkkomusiikin ammattilaisista 
ja harrastajista. Kokoontumisia on kolme tai neljä kertaa vuodessa eri puo-
lilla Suomea. Näiden harvakseltaan olevien viikonloppukokoontumisten 
aikana kuoro harjoittelee, pitää sävelhartauden sekä laulaa vastaanottavan 
seurakunnan jumalanpalveluksissa. Yhdistys tekee ortodoksista kirkkomu-
siikkia tunnetuksi sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei ole voimakasta kor-
keatasoista omaa ortodoksista kirkkomusiikkitoimintaa, tai tuo vaihtelua 
sellaisille paikkakunnille joissa kirkkomusiikkitoimintaa jo on.
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Jazzkerho -76, Joensuu r.y. 

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan juhlallisesti ”jazzmusiikin 
edistäminen sekä toimiminen jazzinharrastajien ja jazzmuusikkojen yhteis-
elimenä Pohjois-Karjalassa”. Käytännössä ylivoimaisesti tärkein toiminta-
muoto on jazzkonserttien järjestäminen eli säännöllisestä, korkeatasoisesta 
jazzmusiikin tarjonnasta huolehtiminen Pohjois-Karjalan alueella. Tiiviissä 
yhteydessä konserttien järjestämisen kanssa on tiedottaminen toisena tär-
keänä toimintamuotona. 

Joensuun Harmonikkakerho ry

Yhdistyksen tarkoituksena on harmonikkamusiikin harrastaminen, kehit-
täminen sekä tunnetuksi tekeminen Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, kokouksia, esitelmiä, harjoit-
taa tiedotus- ja orkesteritoimintaa sekä järjestää maksullisia viihde-iltoja.

Joensuun kaupunginorkesterin ystävät -yhdistys 

Yhdistyksen tarkoituksena on Joensuun kaupunginorkesterin tukeminen, 
yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen ja jäsenhankinta, uusien kuu-
lijoiden aktivoiminen, taloudellisen tuen antaminen orkesterin vierailu-
matkoille, levytysten tekemiseen ja/tai solisti- ja kapellimestarivierailujen 
toteuttamiseen. 

Joensuun kelttiläisen musiikin ystävät ry

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kelttiläisen, erityisesti 
irlantilaisen, soitto- ja laulumusiikin harrastusta sekä edistää ja tukea mu-
siikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys: järjestää jäsenilleen harjoituksia, joihin sisältyy 
monin eri tavoin toteutettua musiikkikasvatusta, pitää yllä HOPS!-nimistä 
laulu- ja soitinyhtyettä, osallistuu kotipaikkakuntansa musiikkielämään 
järjestämällä konsertteja, musiikkitilaisuuksia ja -juhlia, esiintymällä niissä 
ja muissa paikallisissa tilaisuuksissa sekä järjestämällä jäsenilleen koti- ja 
ulkomaisia esiintymismatkoja ja julkaisee äänitteitä sekä on yhteistoimin-
nassa paikkakunnan muiden musiikkiyhdistysten kanssa.
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Joensuun Kirkkokuoro ry 

Kuoro palvelee seurakuntaa laulamalla jumalanpalveluksissa Joensuun kir-
kossa noin kerran kuukaudessa. Ohjelmistossa on mm. vanhaa ja uutta 
kirkkomusiikkia ja kantaatteja. Kuorolaiset osallistuvat aktiivisesti Pohjois-
Karjalan kirkkomusiikkipiirin toimintaan mm. kuorokursseille ja laulujuh-
lille. Kuorossa toimii pienryhmä, joka harjoittelee säännöllisesti ja vierailee 
mm. hoivalaitoksissa ja vanhainkodeilla hartaushetkissä.

Joensuun Kitaraseura ry 

Joensuun Kitaraseuran tavoitteena on klassisen kitaransoiton harrastuksen 
edistäminen, tukeminen ja tunnetuksi tekeminen. Tavoitteidensa toteutta-
miseksi seura järjestää sekä yksin että yhteistyössä muiden kulttuurijärjes-
töjen kanssa jäsenistölleen monipuolista ja laaja-alaista koulutustoimintaa, 
mm. seminaareja, kitara- ja “mestarikursseja” sekä laitoskonsertteja ja pieni-
muotoisia esiintymistilaisuuksia, joissa kitaraseuran jäsenet voivat hankkia 
arvokasta esiintymiskokemusta. Mahdollisuuksien mukaan seura järjestää 
myös vierailukonsertteja ja osallistuu omalla panoksella muiden toimijoi-
den järjestämien konserttien tukemiseen ja tiedottamiseen. Joensuun Kita-
raseura julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää Tremolo-lehteä. 

Joensuun Laulupelimannit ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää laulu- ja soittoharrastusta 
sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä Joensuun kaupungissa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää jäsenilleen harjoituksia, 
joihin sisältyy eri tavoin toteutettua musiikkikasvatusta, osallistuu Joen-
suussa musiikkielämään järjestämällä konsertteja, musiikkitilaisuuksia ja 
-juhlia, esiintymällä niissä ja muissa paikallisissa tilaisuuksissa sekä järjestä-
mällä jäsenilleen koti- ja ulkomaisia esiintymismatkoja, julkaisee äänitteitä 
ja on yhteistoiminnassa paikkakunnan muiden musiikkiyhdistysten kanssa.

Joensuun Mieslaulajat ry 

Joensuun Mieslaulajat kuuluu Suomen vanhimpien mieskuorojen jouk-
koon. Mieslaulajat esittävät sekä perinteistä mieslaulua että uudemman 
tyylin mieskuoro-ohjelmistoa. Kuoron joukosta on muodostunut erilaisia 
pienempiä kokoonpanoja. Yhdistys toimii Joensuussa Laulutalossa, jota 
vuokrataan myös ulkopuolisille kokous-, juhla- ja muuhun tarvittavaan 
käyttöön.
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Joensuun muusikot ry

Joensuun Muusikot ry on Suomen Muusikkojen liiton paikallisosasto, jon-
ka jäsenistö koostuu Pohjois-Karjalan alueen musiikin ammattilaisista. Yh-
distykseen kuuluvat muusikot, laulajat, alan opiskelijat ja muuten näihin 
ammatteihin läheisesti liittyvissä ammateissa toimivat henkilöt. Paikallis-
osasto pyrkii rikastuttamaan Joensuun alueen kulttuurielämää järjestämällä 
konsertteja sekä muita tempauksia. Joensuun Muusikot ry järjestää vuosit-
tain myös kokouksia, joissa käsitellään alan ajankohtaisaiheita.

Joensuun Naiskuoro ry (http://www.jns.fi/jnk/)

Joensuun Naiskuoro toimii Joensuun seudun kansalaisopiston opintoryh-
mänä. Kuoron taustayhteisöt ovat Suomen Naiskuoroliitto ry ja SuLASOL. 
Kuoron jokavuotinen perinne on osallistua Sotaveteraanien järjestämään 
Muistojen konserttiin, jolla kerätään varoja veteraanien kuntoutukseen, sa-
moin Kauneimmat joululaulut kuuluvat kuoron vakioesiintymisiin.

Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro 

Joensuun ortodoksinen mieskuoro on yksi pohjoismaiden kolmesta orto-
doksisesta mieskuorosta. Sen tehtävänä on ortodoksisen ja karjalaisen lau-
luperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. 

Joensuun Popmuusikot ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea popmusiikin harrastusta 
Pohjois-Karjalassa sekä kohottaa sen taiteellista tasoa. Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi yhdistys järjestää konsertteja, kokouksia, juhlia, esitelmä- ja 
luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja kotimaassa ja ulkomaille, 
pitää yllä yhteyksiä julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi elävän 
musiikin esittämiselle ja järjestää muusikoille harjoitusmahdollisuuksia 
sekä jakaa apurahoja. 

Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry 

Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry on harrastajaorkesteri, joka järjestää 
tilausesiintymisien lisäksi neljä omaa konserttia vuodessa. Joensuun Puhal-
linorkesteri on myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä reserviläis-
soittokunta ja tekee yhteistyötä Karjalan Sotilassoittokunnan ja Suomen 
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muitten reserviläissoittokuntien kanssa. Orkesteri on vastannut useiden 
maakunnallisten ja valtakunnallisten suurtapahtumien musiikillisesta puo-
lesta.

Joensuun Yliopiston kuoro JOY ry 

Joensuun yliopiston kuoro on toiminut vuodesta 1969, ja nykyisin kuoron 
riveissä laulaa noin 70 laulajaa kaikista Itä-Suomen yliopiston Joensuun 
kampuksen tiedekunnista. Kuoro esiintyy säännöllisesti yliopiston tilaisuuksissa 
ja pitää omia konserttejaan Joensuussa ja lähialueilla. Joensuun yliopisto yhdistyi 
vuoden 2010 alussa Kuopion yliopiston kanssa Itä-Suomen yliopistoksi, mutta 
kuoron nimi säilyi entisellään.

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro ry

Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro ry on Itä-Suomen yliopistossa toi-
miva ortodoksinen kuoro. 

Joensuun yliopiston puhallinorkesteri Joyband ry 

Yliopiston puhallinorkesteri Rytmihäiriköt on yliopiston opiskelijoista 
koostuva big band -tyylistä musiikkia ja muuta laidasta laitaan soittava pu-
hallinyhtye. 

Kansanmusiikkiyhdistys Mahti ry 

Yhdistyksen päätehtävä on kansanmusiikkikurssien ja -festivaalien järjes-
tämisessä. Vuosittain järjestettävä Hippa-festivaali on esitellyt sekä poh-
joiskarjalaista että valtakunnallista kansanmusiikkiosaamista, jonka lisäksi 
yhdistys on järjestänyt Hippa-klubeja pitkin vuotta.

Karaoke Club Juuka ry 

Yhdistyksen ajatuksena on koota karaokelaulusta kiinnostuneet ihmiset 
yhteen sekä innostaa myös muita kaikenikäisiä ihmisiä laulamaan, kuun-
telemaan ja nauttimaan karaoken tunnelmasta. Yhdistys luo toiminnallaan 
virikkeellistä toimintaa omassa kunnassaan.  Mahdollisuuksien mukaan 
toiminta ulottuu myös ympäryskuntiin. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat 
muun muassa karaokeiltojen pitäminen kaikenikäisille, karaoketanssien pi-
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täminen, konserttien järjestäminen, kurssitoiminta, kesäisen toritoiminnan 
virkistäminen ja karaoketilaisuuksien tarjoaminen eri tahoille.

Karjalan Mandoliiniseura ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esille mandoliinimusiikkia ja sen har-
rastustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on näkyvim-
pänä merkkinään jo 15 vuotta toiminut Mandoliiniorkesteri Sorrento, joka 
esiintyy vuosittain omassa konsertissaan.

Karjalan rokkarit ry 

Yhdistys on tammikuussa 2008 perustettu kulttuuritapahtumien tuottaja. 
Karjalan Rokkarit tuottavat pääasiassa konsertteja ja klubi-iltoja - Huu-
TO klubeja, joissa lavalle nousevat aloittelevat/pienemmät pohjoiskarjalai-
set bändit. Karjalan Rokkareiden päämaja sijaitsee Joensuun keskustassa. 
Yhdistyksen tavoitteena on tukea aloittelevia ja uusia bändejä tarjoamalla 
heille keikkamahdollisuuksia tapahtumien ja klubien muodossa.

Keski-Karjalan musiikkiyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikin harrastusta sekä kohot-
taa sen taiteellista tasoa Keski-Karjalan alueella. Tarkoituksensa toteutta-
miseksi yhdistys tukee aineellisesti ja aatteellisesti vapaaehtoista musiikin 
opiskelua ja opetusta, järjestää konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, 
konserttimatkoja, keskustelu- ja esittelytilaisuuksia sekä kursseja, hankkii 
yhdistyksen käyttöön nuotteja ja soittimia, tekee julkaisuja ja on yhteis-
työssä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. 

Keski-Karjalan Steel Band -yhdistys ry

Yhdistys on perustettu vuonna 2000 tukemaan Keski-Karjalan kansalais-
opiston ryhmänä toiminutta, nykyiseltä nimeltään Steely Wonder -nimistä 
akustista bändiä. Yhdistys on järjestänyt maakunnassa konsertteja ja work-
shoppeja eri kouluasteilla.
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Kiteen Mieskuoro ry 

Kuoro sai rekisteröidyn yhdistyksen muodon talvella 1946, mutta se oli 
toiminut jo pitkään sitä ennen rekisteröimättömänä kokoonpanona. Kuo-
rolla on ollut kiteeläisellä kotiseudulla ja laajemminkin tunnustettu kult-
tuuritoimijan asema. Lähiseudun lisäksi laulajat ovat olleet mukana lukui-
silla maakunnan ja valtakunnan alueen laulujuhlilla.

Kivisointu ry 

Kivisointu on vuonna 2006 toimintansa aloittanut vapaaehtoisvoimin pyö-
ritettävä gospelmusiikkiyhdistys. Kivisoinnun ideana on levittää evankeli-
umia musiikin avulla sekä ylläpitää gospelmusiikin harrastusta Joensuussa 
ja muualla Suomessa. Yhdistys tukee yhtä yhtyettä, Kivijalkaa, joka toimii 
yhdistyksen ajaman aatteen mukaisesti. Perusideana yhdistyksellä on muo-
dostaa kiinteät yhteydet eri seurakuntiin ja järjestää Joensuuhun ja muualle 
Suomeen erilaisia evankelioivia gospelmusiikkitapahtumia. 

Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro ry

Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro jatkaa vuonna 1930 perustetun 
Kontiolahden kirkkokuoron toimintaa. Kuoro osallistuu jumalanpalveluk-
siin ja muihin tilaisuuksiin, erityisesti juhlapyhinä. Sen ohjelmisto koostuu 
hengellisistä lauluista ja kirkkomusiikista. Kuoro harjoittelee viikoittain ja 
toteuttaa kerran vuodessa kuoroleirin, jossa perehdytään tarkemmin muun 
muassa äänenmuodostukseen ja laulutekniikkaan.

Kontiolahden Tuulia ry 

Yhdistys on Joensuun Seutuopiston naiskuoro, joka toimii opiston aikatau-
lujen mukaan syksy- ja kevätlukukausilla, joiden päätteiksi kuoro esiintyy 
ja ottaa muulloinkin vastaan esiintymiskutsuja. Kuoro esittää kevyttä mu-
siikkia, mutta on myös jatkuvassa yhteistyössä seurakunnan kanssa esimer-
kiksi avustaen toisinaan jumalanpalveluksissa.

Kontiolahden Vesselät ry

Kontiolahden Vesselät ry on entisen Kontiolahden kansalaisopiston, nykyi-
sen Joensuun Seutuopiston, suojissa toimiva mieslauluyhtye. Ohjelmisto 
koostuu pääasiassa pienistä elämänläheisistä laulelmista, joita säestetään 
haitarilla ja kitaralla. Kuoro on julkaissut kaksi CD-äänitettä ja tehnyt lu-
kuisia esiintymismatkoja ulkomaille.
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Laulutuuli ry 

Laulutuuli on joensuulainen sekakuoro, jonka ohjelmisto koostuu niin ke-
vyestä kuin kirkkomusiikistakin.

Lauluyhdistys Divina Musica ry 

Yhdistys on neljän naisen lauluyhtye, joka on julkaissut useita CD-levyjä, 
saanut koulutusta ja esiintynyt monissa konserteissa ja tapahtumissa ym-
päri Suomea. Ohjelmistossa on vanha kirkkomusiikki aina 1100-luvulta 
alkaen, sisältäen myös ortodoksista kirkkomusiikkia sekä uudempaa kirk-
komusiikkia ja ns. maallisia kappaleita sovitettuina Divina Musicalle.

Lieksan Big Band Tuki ry 

Yhdistys on perustettu tukemaan Lieksan Big Band -yhtyettä. Yhtye toimii 
periodimaisesti ja pyrkii järjestämään vähintään yhden konsertin vuodessa. 
Nimensäkin mukaisesti yhtye soittaa Big Band -musiikkia.

Lieksan musiikinystävät ry

Yhdistys toimii kannatusyhdistyksenä musiikkiopiston nuorten jousiorkes-
terille. Se tukee musiikkiopiston tapahtumia, järjestää matkoja ja konsert-
teja ja suorittaa varainkeruuta.

Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin tuki ry

Yhdistys toimii kannatusyhdistyksenä nuorisopuhallinorkesterille järjestä-
en leirejä, matkoja ja koulutuksia sekä konsertteja.

Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry 

Lieksan Vaskiviikko järjestää vuosittain klassisia ja viihteellisiä konsertteja, 
musiikkikursseja kaikille vaskisoittimille sekä kansainvälisen vaskisoitinkil-
pailun vuoden teemasoittimen mukaan.



45

Liperin kirkkomusiikkiyhdistys ry 

Liperin kirkkokuoro (eli Liperin kirkkomusiikkiyhdistys ry) on Liperin 
seurakunnan vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kuoro, joka on perustettu 
1930-luvun alussa. Musiikki eri muodoissaan on läsnä jumalanpalveluselä-
mässä, kirkollisissa toimituksissa sekä eri työalojen tilaisuuksissa ja tapah-
tumissa. Kirkkokuoro yhteistyössä toisten työalojen kanssa huolehtii seura-
kunnan musiikkikasvatustyöstä.

Musiikkiopiston tuki Ilomantsi ry 

Musiikkiopiston Tuki Ilomantsi r.y. tukee nuorten musiikkiharrastusta jär-
jestämällä oppilaskonsertteja ja jakamalla stipendejä Pielisen Karjalan mu-
siikkiopiston Ilomantsin toimipisteessä tutkinnon suorittaneille.

Nurmeksen musiikkikoulun tuki ry 

Yhdistys toimii musiikkiopiston taustatukena mm. järjestämällä oppilas-
konserttien lipunmyynnin, myöntämällä stipendejä musiikkiopiston opis-
kelijoille, tukemalla musiikkileireihin osallistuvia musiikkiopiston oppilai-
ta sekä järjestämällä noin yhden konsertti- tai musikaaliretken vuodessa.

Outokummun kirkkokuoro ry 

Outokummun kirkkokuoro on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu Pohjois-
Karjalan kirkkomusiikkipiiriin, joka on Suomen Kirkkomusiikkiliiton jä-
sen. Koko kuoro laulaa messussa kerran kuukaudessa, pienempinä ryhminä 
vähän useammin. Messujen lisäksi kuoro pitää laulukaudessa yhden kon-
sertin, tekee retkiä ja tapaa toisia kuoroja.

Outokummun orkesteriyhdistys ry

Outokummun Puhallinorkesteri toimii orkesteriyhdistyksen alaisuudessa.

Pelastakaa Joensuun Bändit ry 

Pelastakaa Joensuun Bändit ry eli PeBa on Joensuussa toimiva rekisteröity 
yhdistys, joka on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 2003. Yhdistyksen pää-
asiallinen toiminta on vuokrata harjoittelutilaa bändeille.
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Pielisen Laulu ry 

Kansalaisopiston alla toimiva sekakuoro, jonka tarkoituksena on herättää ja 
ylläpitää harrastusta, sekakuorolaulua sekä edistää ja tukea musiikkitoimin-
nan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. 

Pielisen pelimannit r.y.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on pelimanni- ja tanssimusiikin har-
rastaminen ja esittäminen erilaisissa tilaisuuksissa, joissa elävää musiikkia 
tarvitaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat mm. toritapahtumat, häät ja tanssit.

Pielisjärven kirkkokuoro ry 

Pielisjärven kirkkokuoro on Lieksan seurakunnan vanhin kuoro. Se on ne-
liääninen sekakuoro. Kuoron päätehtävä on avustaa jumalanpalveluksissa, 
ja sen lisäksi kuoro esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja konserteissa silloin 
tällöin. Ohjelmistossa on sekä perinteistä että uudempaa kirkkomusiikkia. 

Pohjois-Karjalan Kansanmusiikkiyhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja laajentaa alueen kansanmusiikin 
harrastusta ja harrastajien keskinäistä yhteistoimintaa. Tarkoituksen toteut-
tamiseksi yhdistys edistää paikallisten kansamusiikkiyhtyeiden perusta-
mista sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa, toimeenpanee kansanmusiikin 
esittely- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, 
tekee kansanmusiikkia tunnetuksi eri kansalaispiireissä, kerää ja tallentaa 
alueen kansanmusiikkia. Samalla se ylläpitää yhteyksiä muihin kansan-
musiikkia edistäviin yhteisöihin sekä soveltaa toimintaansa mahdollisesti 
muita edellä mainittuihin verrattavia ja yhdistyksen tarkoitusta palvelevia 
toimintamuotoja.

Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry 

Pohjois-Karjalan musiikkiyhdistys ry on maakunnallinen elin, jonka tar-
koitus on parantaa musiikin harrastusedellytyksiä koko Pohjois-Karjalan 
alueella. Yhdistyksen tehtävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita ja järjestää 
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, mutta toiminnan pääpaino on musiikki-
kurssien ja etenkin musiikkileirien järjestämisessä. Yhdistys pitää yllä myös 
työharjoittelukoulua, jossa voi opiskella eri instrumenttien soittoa.
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Pohjois-Karjalan muusikot ry 

Pohjois-Karjalan Muusikot ry on joensuulainen musiikkiyhdistys. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää musiikkiharrastusta sekä edis-
tää ja tukea erityisesti nuorten musiikkitoiminnan kehitystä. Yhdistyksen 
toimintaan kuuluu auttaminen mm. keikkajärjestelyissä, äänentoistoasiois-
sa, studio-äänitteiden tekemisessä ja bändi-sivujen valmistamisessa interne-
tiin. Yhdistyksen tavoitteena on verkostoida joensuulaiset musiikinharras-
tajat ja ammattilaiset sekä musiikkiin liittyviä palveluja tarjoavat yhteisöt ja 
yritykset ikään tai musiikkityyliin katsomatta. 

Pohjois-Karjalan Puhallinmuusikot ry 

Yhdistys on koko Pohjois-Karjalan puhallinmuusikoiden yhteenliittymä, 
johon kuuluu harrastaja- ja ammattipuhallinorkestereita ympäri Suomea. 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia soittajien yhdyssiteenä, edistää harras-
tustoimintaa ja kehittää puhallinmusiikin tunnettavuutta. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys järjestää konsertteja, leirejä ja seminaareja.

Pohjois-Karjalan saksofonimusiikin yhdistys ry

Yhdistyksen tarkoitus on saksofonilla tuotetun ja erityisesti saksofoni-
kvartetti musiikin vaaliminen ja kehittäminen sekä tunnetuksi tekeminen 
Pohjois-Karjalan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
säännöllisesti harjoituksia ja ylläpitää Saxtone Quartet -nimistä orkesteria, 
pyrkii saamaan esiintymistilaisuuksia ensisijaisesti Pohjois-Karjalan alueel-
la, järjestää opetustilaisuuksia jäsenistölleen, hankkii yhdistyksen käyttöön 
sopivaa nuotti- ja muuta materiaalia ja laatii toimintansa tunnetuksi teke-
miseksi esitteitä ja mainoksia. Lisäksi yhdistys syventää saksofonimusiikin 
kulttuurituntemusta järjestämällä tutustumismatkoja sen eri tyylisuuntia 
edustaviin kohteisiin Suomessa ja ulkomailla sekä jakaa stipendejä lahjak-
kaille saksofonimusiikin opiskelijoille Pohjois-Karjalan alueella ja vain poik-
keustapauksessa jäsenilleen. Yhdistys pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseksi 
yhteyteen myös muiden vastaavien yhdistysten ja viranomaisten kanssa.

Popkatu-yhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää esittävää katutaiteen harras-
tusta sekä kohottaa sen taiteellista tasoa ottaen huomioon erityisesti lapset 
ja nuoret. Yhdistys perustettiin vuonna 2005, ja sen kotipaikka on Joen-
suu. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa katu-
taidetapahtumia, konsertteja, musiikkitilaisuuksia, näyttelyitä, myyjäisiä ja 
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kilpailuja. Yhdistyksen näkyvin toimintamuoto on Popkatu-tapahtuman jär-
jestäminen. Popkatu on koko perheelle suunnattu karnevaalihenkinen kau-
punkifestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 10. kertaa Joensuun kävelykes-
kustassa. Popkadulla nähdään ja kuullaan musiikkia, teatteria, sirkustaidetta 
ja tanssia. Popkadun tapahtumat ovat yleisölle pääsymaksuttomia lukuun 
ottamatta Ilosaarirockin rentolavan jatkoklubina toimivaa Rytmiklubia.

Rääkkylä Folk yhdistys ry 

Rääkkylä Folk yhdistys ry on perustettu vuonna 2007 tavoitteenaan edistää 
ja tukea kansanmusiikin harrastusta Pohjois-Karjalassa sekä kohottaa sen 
taiteellista tasoa. Tarkoituksena on myös lisätä erityisesti itäsuomalaisen ja 
rääkkyläläisen kansanperinteen tunnettuutta. Yhdistys järjestää konsertteja, 
tapahtumia ja koulutusta kotipaikkakunnallaan Rääkkylässä ympäri vuo-
den. Päätapahtumana on kesäfestivaali Kihaus Folk. Jäsenille myönnetään 
jäsenetuuksia, joista päätetään vuosittain.

SULASOLin Pohjois-Karjalan piiri ry

Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää ja 
ylläpitää kiinnostusta musiikkiin sekä tukea musiikkitoiminnan alueellista 
kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri tukee jäseniään musiikkitoi-
mintaan kuuluvissa asioissa, tekee alueellaan musiikin kasvatus-, neuvon-
ta-, valmennus- ja opetustyötä, järjestää jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä 
sekä laulu- ja soittojuhlia, hoitaa tarvittavat viranomaisyhteydet alueellaan 
sekä muilta osin toimii SuLASOLin sääntöjen mukaan.

Uimaharjun Kirkon Kuoro ry

Yhdistys on uimaharjun kirkon jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuk-
sissa esiintyvä kuoro. Kuoron esiintymisten määrä on pysytellyt 25–30 ker-
rassa vuosittain.

Valtimon tyttökuoro 

Vuonna 1977 perustettu tyttökuoro on julkaissut neljä äänitettä, järjes-
tää konsertteja ja konserttimatkoja sekä on osallistunut lukuisiin kuoro-
kilpailuihin. Kuoro toimii koulun kerhona, minkä lisäksi kuoro kuuluu 
Valtimon musiikkiyhdistykseen. Kuorolaiset ovat pääasiallisesti Valtimon 
koulun ja lukion oppilaita. Kuoro tekee yhteistyötä Valtimon seurakunnan 
kanssa, joten ohjelmistossa on paljon hengellistä musiikkia.
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6.2. Case Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat 
EIKU ry 

Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin uudistajat EIKu ry (www.eikury.
com) on perustettu 25.2.2007. Sen kotikunta on Liperi, ja sen toiminnan 
tarkoitus on auttaa lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen tuottamalla eettisen 
arvopohjan omaavia musiikkidraamoja yhteistyössä kulttuurialan oppilai-
tosten opiskelijoiden kanssa. Yhdistys on tähän mennessä tuottanut tena-
vaoopperan, kirkkodraaman konserttiversion, pienoisoopperan ja erilaisia 
konsertteja.

Yhdistyksen liikevaihto on vaihdellut suuresti vuoden 2007 noin 37 000 
eurosta vuoden 2009 noin 4 000 euroon. Kokonaisuudessaan yhdistyksen 
viiden toimintavuoden liikevaihto on yhteensä noin 98 000 euroa.

Toiminnan rahoituslähteitä yhdistyksellä on ollut neljänlaisia Ensim-
mäisenä lähteenä toimivat lipputulot ja käsiohjelmamyynnit, jotka ovat 
vuosittain vaihdelleet 500 eurosta 9 000 euroon ja edustaneet noin 10 % 
yhteenlasketusta liikevaihdosta. Toisena ovat tuet julkisista rahoituslähteistä,
vaihellen vuosittain 0–25 000 euroon edustaen noin 35 % yhteenlasketusta 
liikevaihdosta. Kolmantena rahoituslähteenä ovat tuet ja tukiostot yrityss-
ponsoreilta, jotka ovat vuosittain vaihdelleet 2 000–6 000 euroon edustaen 
noin 32 % yhteenlasketusta liikevaihdosta. Viimeiseksi edullisella yksityi-
sellä lainoituksella yhdistys on kattanut noin 22 000 euroa edustaen noin 
23 % yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Suurimmat julkiset rahoituserät yhdistys on saanut PKAMK:n kautta 
pääosin  OPM:ltä ja Otsakorpi-säätiöltä. Pienempiä julkisia rahoituseriä 
yhdistys on saanut Musiikkia Nuorille ry:ltä, esiintymispaikkakuntien kun-
nilta ja MSL:ltä. Pienimpiä julkisia tukia on yhdistykselle tullut monelta 
taholta, mm. Joensuun kaupunkikeskustayhdistykseltä ja Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitolta. Viime vuosina yhdistys on säännönmukaisesti hakenut 
tukia P-K:n taidetoimikunnalta ja KKES:ltä mutta toistaiseksi tuloksetta.

 Yhdistyksen rajapinnat ovat erittäin laajat, ja siihen sen menestys toi-
minnassa on keskeisesti perustunut. Tärkein yhteistyökumppani tuotan-
nossa on ollut PKAMK, jonka kautta yhdistys on saanut merkittävää ta-
loudellista tukea ja jonka opiskelijat ovat toimineet tuotannoissa monissa 
tehtävissä. Tällä hetkellä yhdistys on hakeutumassa yhteistyöhön vastaavien 
muiden oppilaitosten kanssa, koska yhteistyö PKAMK:n kanssa on viime 
vuosina hiipunut opintolinjojen alasajosta johtuen.

 Toiseksi tärkein yhteistyökumppani tuotannossa yhdistykselle on ol-
lut Joensuun konservatorio ja kolmanneksi tärkein on taas ollut Sibelius-Aka-
temia. Instrumentteja yhdistys on saanut lainaksi Joensuun konservatorion 
lisäksi Joensuun kaupunginorkesterilta  ja Joensuun Puhallinorkesterilta. 
Joensuun elokuvaajat ry on viime vuosina huolehtinut videotaltioinneista 
ja melkein kaikki videoproduktiot on esitetty K5-paikalliskanavan kautta 
joensuulaisille TV-katsojille.
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 6.3. Case Rääkkylä Folk ry
 
Rääkkylä Folk ry on perustettu syksyllä 2007, ja sen nykyinen toiminta on 
pääasiassa erilaisten (kansan)musiikkitapahtumien järjestäminen ympäri 
vuoden. Yhdistyksen toiminta huipentuu kansanmusiikkifestivaali Kihaus 
Folkiin heinäkuussa.

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa avustuksilla, yhteistoimin-
tasopimuksilla ja lipputuloilla. Yhdistys on myös hakenut apurahoja Ki-
haus Folk -festivaalia varten ja pienempimuotoisiin tapahtumiin. Yhdistys 
tekee yhteistyötä mm. Siilifolkin kanssa, paikallisen Martta-yhdistyksen, 
seurakunnan, 4H-kerhon ja paikallisten yritysten kanssa.
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7. TANSSI
Tanssi viittaa useimmin ihmisen liikkumiseen, tarkoituksena huvitella tai 
ilmaista jotain tanssilla. Ihmisten esittämä tanssi voi olla sekä ennakolta 
määrättyjen askelkuvioiden noudattamista tai täysin improvisoitua liikku-
mista, usein musiikin tahtiin. Askelkuviot liittyvät usein perinteisiin tans-
seihin kuten valssi, foxtrot ja poloneesi. Tanssi voi olla myös taiteellinen 
esitys, jolloin sillä on usein ennalta määrätty koreografia. Tanssiesitys voi 
myös perustua joko osin tai kokonaan improvisaatioon. Tanssin elementte-
jä käytetään myös poikkitaiteellisesti muun muassa teatterin, sirkustaiteen 
kuin erilaisten performanssienkin yhteydessä. Taidetanssiin kuuluvat esittä-
vän tanssin (näyttämötanssin) eri muodot. Niitä ovat muun muassa baletti, 
jazztanssi, moderni tanssi, nykytanssi ja tanssiteatteri. Myös kansantanssin, 
flamencon ja stepin piirissä tehdään nykyään tanssitaiteeksi luettavia teok-
sia. Tanssi tutkija Raili Laineen mukaan seuratanssi tarkoittaa modernin 
(teollistuneen) yhteiskunnan julkista paritanssitilannetta, jossa ennestään 
tuntemattomat ihmiset voivat tanssia toistensa kanssa. Esimerkkeinä seu-
ratansseista voi pitää lava- ja ravintolatansseja, salsailtoja, argentiinalaisen 
tangon tanssiaisia ja muita tilanteita, jotka ovat yleisölle avoimia paritanssi-
tapahtumia. (Fact Sheet – Luovat alat 2010, 97.) 

7.1. Tanssiyhdistykset Pohjois-Karjalassa

Tanssiyhdistyksiä Pohjois-Karjalassa nousi esiin yhteensä 18. Niistä suurin 
osa, 12 sijoittuu Joensuuhun. Muista tanssiyhdistyksistä Nurmeksen Se-
pot ry / Tanssijaosto ja Tanssikerho Täysikuu ry sijoittuvat Nurmekseen, 
Lieksan Tanssikerho Chassé ry Lieksaan, Liperin Lavatanssijat - LiLat ry 
Liperiin, Outokummun naisvoimistelijat r.y. Outokumpuun ja Kansan-
tanssiryhmä Polvijärviset ry Polvijärvelle. Näiden lisäksi erinäiset muut 
urheiluseurat ylläpitävät kesäisin lavatansseja paikallisilla lavoilla. Tällaisia 
ovat erimerkiksi: Pyhäselän urheilijat ry (Lemmenlava), Nurmeksen Sepot 
ry (Kajasteen tanssilava), Kesälahden urheilijat (Rajavaaran lava), Sonkajan 
urheiluveikot (Sonkajan lava, Ilomantsi) ja Tuupovaaran Sepot (Öllölän 
lava, Joensuu).
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TAuLuKKO 6. Pohjois-Karjalan tanssiyhdistykset

Dodance-Productions ry Joensuu
Itämainen tanssiyhdistys KAHRAMAAN ry Joensuu
Jicarilla Line Dancers ry Joensuu
Joensuun flamencoyhdistys ry Joensuu
Joensuun Tanssiklubi New Step ry Joensuu
Joensuun Tanssitaideyhdistys ry Joensuu
Jokipata r.y. Joensuu
Kansantanssiryhmä KiMaRa ry Joensuu
Kansantanssiryhmä Polvijärviset ry Polvijärvi
Lieksan Tanssikerho Chassé ry Lieksa
Liperin Lavatanssijat - LiLat ry Liperi
Nuorisoseura Motora ry Joensuu
Nurmeksen Sepot ry / Tanssijaosto Nurmes
Outokummun naisvoimistelijat r.y. Outokumpu
Pohjois-Karjalan tanssiopistoyhdistys ry Joensuu
Suomalaisen Humpan yhdistys ry Joensuu
Tanssiklubi Carelia ry Joensuu
Tanssikerho Täysikuu ry Nurmes

Itämainen tanssiyhdistys KAHRAMAAN ry 

Kahramaan on Joensuussa toimiva itämaisen tanssin ryhmä. Se esittää oma-
leimaisella otteella itämaisen tanssin perinteisiä ja sovellettuja koreografioi-
ta, ja ohjelmistossa on myös temperamenttisia slaavilaisia mustalaistansseja. 

Jicarilla Line Dancers ry 

Yhdistys koostuu rivitanssiryhmä Jicarilla Line Dancersista, joka perintei-
sen country-musiikin lisäksi on kiinnostunut kaikesta mahdollisesta tans-
siliikunnasta, kreikkalaistansseista irlantilaisiin ja lavatansseista lattareihin.
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Joensuun flamencoyhdistys ry 

Yhdistys on perustettu  vuonna 2001 kehittämään ja pitämään  yllä pai-
kallista flamencoharrastusta. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää flamen-
coharrastusmahdollisuuksia, flamencon tuntemusta ja osaamista Pohjois-
Karjalassa sekä vilkastuttaa paikallista kulttuurielämää.  Yhdistys  järjestää 
tapahtumia, kursseja ja opetusta niin flamencotanssin kuin -musiikinkin 
saralla. 

Jokipata r.y. 

Jokipata ry on joensuulainen tanssiurheiluseura, jonka toiminta painottuu 
kilpatanssiin. Kilpatanssivalmennuksen lisäksi Jokipata järjestää yrityksille 
ja yhteisöille kursseja, joilla opetellaan tavallisimpien seuratanssien perus-
askelia ja kuvioita. Seuralla on myös harrasteliikuntaryhmiä alle kouluikäi-
sille, aikuisille ja liikuntarajoitteisille. Seuran toimintaa on Joensuun lisäksi 
ympäristökunnissa.

Kansantanssiryhmä KiMaRa ry 

Kimara on joensuulainen kansantanssiryhmä, joka tanssii perinteisiä suo-
malaisia, karjalaisia ja pohjoismaalaisia kansantansseja sekä eurooppalaisia 
historiallisia tansseja tyyliin sopivissa asuissa. Kimara esiintyy vuosittain ke-
sätorilla Joensuussa sekä tilauksesta erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa.

Liperin Lavatanssijat - LiLat ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota ihmisille liikuntavaihtoehto saman-
henkisten seurassa, ja näin edistää ja laajentaa kuntalaisten harrastusmah-
dollisuutta sekä tehdä tunnetuksi iloista ja tasokasta lavatanssikulttuuria. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ohjattua kurssitoimintaa, 
harjoituksia, esityksiä, juhla- ja huvitilaisuuksia sekä on mukana toisten 
järjestämissä tapahtumissa. Yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta mak-
sullisia erillisiä kursseja, erilaisia tapahtumia, kuten ohjelmallisia tansseja, 
joulujuhlia, kevätjuhlia, tanssinäytöksiä ja yhdistyksen vuosipäiväjuhlia.
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Nuorisoseura Motora ry 

Motora on nuorisoseura, joka järjestää kansantanssin taiteen perusopetus-
ta ja kansanmusiikin opetusta Joensuussa. Motora tarjoaa monipuolista, 
yhteisöllistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa, painopistealueena karja-
lainen kansantanssi ja -musiikki. Toimintaan kuuluu olennaisena osana 
esiintyminen ja erilaisiin tanssitapahtumiin osallistuminen. Motora myös 
tuottaa uusia tanssiproduktioita uudistaen ja kehittäen kansantanssia tässä 
päivässä ja yleisöä palvellen. Motoran toiminnassa on mukana yli 200 lasta, 
nuorta ja aikuista.

Outokummun naisvoimistelijat ry 

OkuNV toteuttaa uusia ideoita laadusta ja perinteistä tinkimättä. Yhdis-
tys tarjoaa aikuisille yhdeksän erilaista liikuntamahdollisuutta, joista viisi 
on erilaisia jumppia ja loput neljä tanssillisia ryhmiä. Näitä ovat rivitanssi, 
paritanssi, capoeira ja zumba. Lapsille ja nuorille on tarjolla liikuntaleikki-
koulun ja muksujumpan lisäksi Street- ja Pop-tanssia kolmos-kuudesluok-
kalaisille sekä tanssi- ja musiikkiliikuntaa ala-kouluikäisille. 

Suomalaisen Humpan yhdistys ry 

Suomalaisen Humpan Yhdistys on perustettu v. 1998 Joensuussa elvyttä-
mään ja ylläpitämään suomalaista lavatanssikulttuuria ja erityisesti alkupe-
räistä suomalaista humppamusiikkia, tanssia ja tanssitapahtumia. Yhdistys 
on järjestänyt perustamisvuodesta alkaen vuosittain Humpan SM-kilpailut 
ja myös Humpan laulu- ja sävellyskilpailuja. Yhdistys on Maaseudun Si-
vistysliiton ja Suomen Seuratanssiliiton jäsenseura, ja se organisoi erilaista 
tanssiliikuntatoimintaa, kuten kursseja, konsertteja, näyttelyitä ja tanssi-
tapahtumia  Suomessa, Ruotsissa, muualla Euroopassa ja globaalisestikin 
tanssimatkojen yhteydessä.

Tanssiklubi New Step ry 

Tanssikoulu, jossa ryhminä aikuiset, lapset ja nuoret, rock ja boogie-woo-
gie, bailatino, bailatino kids, latinobic ja salsa.
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Tanssiklubi Carelia ry 

Tanssiklubi Carelia on joensuulainen tanssiurheiluseura. Laadukkaan kil-
patanssivalmennuksen lisäksi klubi tarjoaa harjoittelu- ja harrastusmahdol-
lisuuksia kaikille tanssin ystäville.

7.2. Case Nuorisoseura Motora ry

Nuorisoseura Motora ry on perustettu vuonna 1994. Se järjestää kan-
santanssin taiteen perusopetusta ja kansanmusiikin opetusta Joensuussa. 
Motora tarjoaa monipuolista, yhteisöllistä ja tavoitteellista harrastustoi-
mintaa, jonka taustalla vaikuttaa suomalaisen, erityisesti karjalaisen tans-
si- ja musiikkikulttuurin tuntemus. Keskeisenä ajatuksena on tukea lasten 
ja nuorten tasapainoista kasvua yksilönä ja ryhmän jäsenenä kulttuurisen 
harrastustoiminnan keinoin. Lisäksi kansantanssia ja -musiikkia pyritään 
tekemään tunnetuksi laajan yleisön keskuudessa mm. julkisten esiintymis-
ten, koulukonserttien ja työpajatoiminnan avulla.  

Toimintaan kuuluu olennaisena osana esiintyminen ja erilaisiin tanssi-
tapahtumiin osallistuminen. Motora myös tuottaa uusia tanssiproduktioita 
uudistamalla ja kehittämällä kansantanssia tässä päivässä ja yleisöä palvele-
malla. Seurassa on 13 kansantanssiryhmää sekä noin 30 kansanmusiikkia 
opiskelevaa lasta. Motora rahoittaa toimintansa avustuksilla, harrastajilta 
perityiltä lukukausimaksuilla, esiintymispalkkioilla ja talkootyöllä. Tilikau-
den 2010–2011 varsinaisen toiminnan tuotot olivat n. 132 000 euroa ja 
kulut noin 128 000 euroa. Yhdistys tarvitsee toimintansa varmistamiseksi 
ja tukemiseksi apurahoja, ja se on hakenut niitä onnistuneesti muun muas-
sa Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta ja KKES:ltä. 

Motora tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Karjalan nuorisoseurojen liitto 
/ Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan piirin kanssa, mikä toimii paikallisena 
emojärjestönä, jonka palveluja yhdistys käyttää. Näihin palveluihin kuu-
luvat muun muassa koulutus- ja palkanlaskentapalvelut. Muita yhteistyö-
kumppaneita ovat Opintokeskus kansalaisfoorumi, jolta yhdistys saa tukea 
opintotoimintaan, Kajo-projekti, jolta yhdistys saa apua työllistämispalve-
luiden käytössä sekä Joensuun kaupunki, joka antaa taiteen perusopetusta 
samoin kuin vastaa nuorisotoimen kautta tulevista avustuksista.

Motoran ryhmät esiintyvät tilauksesta, ja muutamat yritykset tukevat 
yhdistyksen toimintaa pienellä panoksella. Yhdistyksen tanssitilaa käyttä-
vät myös muut yhdistykset. Yksittäisissä produktioissa on ollut yhteistyö-
kumppanina mm. Teatteri Satama, apuna Nuorisoverstas, ja itse Motora 
ollut mukana Poiketa ry:n projektissa.

 



57



58

8. TEATTERI 
Teatteri on taidemuoto, jossa näyttelijät esiintyvät yleisön edessä puhetta, 
musiikkia, tanssia, liikkeitä ja eleitä hyödyntäen. Tavanomaisen kerronnan 
lisäksi teatterilla on useita eri muotoja, kuten ooppera, baletti, pantomiimi, 
kiinalainen ooppera ja kabuki. (Fact Sheets – Luovat alat 2010, 107.) 

8.1. Teatteriyhdistykset Pohjois-Karjalassa 

Pohjois-Karjalan teatteriyhdistyksiä nousi selvityksessä esiin yhteensä 43. 
Näistä Joensuussa sijaitsee 22, Liperissä neljä, Juuassa kaksi, Kiteellä kaksi, 
Kontiolahdella kaksi, Nurmeksessa kaksi ja Tohmajärvellä kaksi.

Muita teatteriyhdistyksiä maakunnassa ovat Ilomantsissa Ilomantsin 
Näyttämökerho ry, Lieksassa Lieksan Teatteriyhdistys ry, Kaavilla Maarian-
vaaran kesäteatteri/Maarianvaaran Nuorisoseura ry, Outokummussa Outo-
kummun teatterin kannatusyhdistys ry, Polvijärvellä Kinahmon kesäteatte-
ri / Kinahmon teatteriyhdistys ry, Rääkkylässä Riäkkyteatteriyhdistys ry ja 
Valtimolla Valtimon Harrastajateatteriyhdistys ry.

14 yhdistyksen pääasiallinen teatteritehtävä on ylläpitää kesäteatteria. 
Pohjois-Karjalan kesäteatteritarjonta onkin kautta maakunnan elävää ja 
runsasta. Yhdistykset, jotka perustuvat kesäteatterille, ovat Hasanniemen 
kesäteatteri ry Joensuussa, Ilomantsin Näyttämökerho ry Ilomantsissa, 
Kinahmon kesäteatteri / Kinahmon teatteriyhdistys ry Polvijärvellä, Kon-
tiolahden kanavateatteri ry Kontiolahdella, Kyläpari ry:n Myllyteatteri Ki-
teellä, Liperin harrastajateatteriyhdistys ry/Ristin kesäteatteri ja Roukalah-
den Kyläyhdistys ry Liperissä, Maarianvaaran kesäteatteri/Maarianvaaran 
Nuorisoseura ry Kaavilla, Nurmeksen näyttämökerho ry Nurmeksessa, 
Paukkajan teatteriyhdistys ry Joensuussa, Tohmajärven teatteriyhdistys ry 
ja Värtsilän kesäteatteri/Värtsilän Nuorisoseura ry Tohmajärvellä, Valtimon 
Harrastajateatteriyhdistys ry Valtimolla sekä Vuokonjärven Kesäteatteri ry 
Juuassa.

Teatterin kentällä on monenlaisia yhdistyksiä, jotka toimivat erilaisella 
volyymilla ja eri tavoitteita kohti. Yksi esimerkki on Joensuun Ylioppilas-
teatteriyhdistys ry, jonka tarkempi case-kuvaus löytyy muiden yhdistysku-
vausten jälkeen.
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TAuLuKKO 7. Pohjois-Karjalan teatteriyhdistykset

Esittävän taiteen tila ry Joensuu
Hasanniemen kesäteatteri ry Joensuu
Ilomantsin Näyttämökerho ry Ilomantsi
Joensuun kaupunginteatterin näyttelijäyhdistys r.y. Joensuu
Joensuun Teatterikerho r.y Joensuu
Joensuun vapaa teatteriyhdistys ry Joensuu
Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys ry Joensuu
Kinahmon kesäteatteri/ Kinahmon teatteriyhdistys ry Polvijärvi
Kipeä häpeä ry Joensuu
Kontiolahden kanavateatteri ry Kontiolahti
Kyläpari ry:n Myllyteatteri Kitee
Lasten ja nuorten teatteriyhdistys Forte ry Liperi
Lieksan Teatteriyhdistys ry Lieksa
Liperin harrastajateatteriyhdistys ry/Ristin kesäteatteri Liperi
Liperin Teatteriyhdistys ry Liperi
Maarianvaaran kesäteatteri/Maarianvaaran Nuorisoseura ry Kaavi
Nukketeatteri Marinetti r.y. Kitee
Nukketeatteri NEPPARI r.y. Juuka
Nukketeatteriyhdistys Auringonkukka ry Joensuu
Nurmeksen Immanuel -jouludraaman kannatusyhd. ry Nurmes
Nurmeksen näyttämökerho ry Nurmes
Outokummun teatterin kannatusyhdistys ry Outokumpu
Paukkajan teatteriyhdistys ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys Ry Joensuu
Rajake ry Joensuu
Riäkkyteatteriyhdistys ry Rääkkylä
RanKids ry Joensuu
Rospuutto-ryhmä kulttuuriyhdistys ry Kontiolahti
Roukalahden Kyläyhdistys ry (kesäteatteri) Liperi
Satuteatteri Punahilkka r.y. Joensuu
Tarinateatteriyhdistys Tarakka ry Joensuu
Teatteri Fiasko ry Joensuu
Teatteri Vunukan kannatusyhdistys r.y. Joensuu
Teatteri Vunukka Joensuu
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Teatteriyhdistys Satama ry Joensuu
Tohmajärven teatteriyhdistys ry Tohmajärvi
Torstai - ryhmä ry Joensuu
Valtimon Harrastajateatteriyhdistys ry Valtimo
Venkaleryhmä ry Joensuu
Venäjänkielinen perheteatteri Joensuu
Vuokonjärven Kesäteatteri ry Juuka
Värtsilän kesäteatteri/Värtsilän Nuorisoseura ry Tohmajärvi
Vääräpyörä ry (Kulttuuriyhdistys Vääräpyörä ry) Joensuu

Esittävän taiteen tila ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja 
parantaa jäsenyhdistystensä sekä esittävän taiteen toimintaedellytyksiä 
luomalla puitteet kulttuuritoiminnalle. Yhdistys vuokraa Pakkahuonetta 
edelleen esittävän taiteen toimijoille, taiteilijoille, ryhmille ja yhdistyksille. 
Yhdistyksen perustajajäseniä ovat kulttuuriyhdistys Vääräpyörä ry, Satute-
atteri Punahilkka, Rajake ry ja Vapaa teatteri. Mukaan ovat myöhemmin 
liittyneet Teatteri Fiasko, Joensuun Muusikot ja Teatteri Satama.

Ilomantsin näyttämökerho ry

Ilomantsin Näyttämökerho on tuottanut jo 25 vuotta teatteria eri puolilla 
Ilomantsia. Viimeiset vuodet teatteri on toiminut kesäaikaan Möhkössä. 
Teatterissa on nähty mm. suosittu Möhkö-trilogia sekä kesän 2010 jänni-
tysnäytelmä ”Kyllä kylä tietää”.

Joensuun Teatterikerho ry 

Joensuun Teatterikerho ry on perustettu vuonna 1950. Yhdistyksen teh-
tävänä on lähentää toisiinsa teatteria ja teatteriyleisöä ja lisätä teatterihar-
rastusta. Yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, joissa teatterin taiteilijoita ja 
ammattilaisia tavataan. Se toimii myös osana teatterin ”koeyleisöä” ja tekee 
teatterimatkoja myös muihin teattereihin.
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Joensuun vapaa teatteriyhdistys ry 

Joensuun vapaa teatteriyhdistys on kannatusyhdistyksen ylläpitämä am-
mattiteatteriesityksiä tuottava vapaa teatteri, jonka jokaista tuotantoa var-
ten kootaan sille paras, korkeatasoinen taiteilijakunta. Yhdistys tuottaa 
teatteria, tapahtumia ja erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä. Toiminnan 
tavoitteena on rikastaa Joensuun alueen ammatillista teatteritarjontaa. Jo-
ensuun Vapaa Teatteri aloitti toimintansa 1980-luvulla ja on nyt joidenkin 
vuosien hiljaiselon jälkeen jälleen aktiivisesti toiminnassa.

Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys r.y. 

Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys on yleishyödyllinen, sitoutumaton har-
rastajateatteriyhdistys, joka on toiminut vuodesta 1976 lähtien. Yhdistys 
rekisteröitiin 1983, ja tällä hetkellä jäsenistöön kuuluu noin 50 henkeä. 
Joensuun Ylioppilasteatteri on merkittävä osa Joensuun alueen teatteritoi-
mintaa, ja se esittää vuosittain 3–5 kokoillan näytelmää sekä tilauksesta 
pienempiä esityksiä eri tilaisuuksiin.

Kinahmon teatteriyhdistys ry 

Kinahmon teatteriyhdistys ry on 1976 perustettu harrastajateatteri, joka 
toimii kesäisin kesäteatterina Kinahmon vanhan koulun, nykyisen Kult-
tuuritalon miljöössä.

Kipeä häpeä ry 

Kyseessä on noin 10 vuotta toiminut draamaryhmä, joka hyödyntää to-
dellisten ihmisten kokemuksia naisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta 
muokaten niistä draaman avulla esitettäviä kokonaisuuksia. Ryhmä esiin-
tyy vuosittain järjestettävillä Pohjois-Karjalan alueellisilla sosiaalialan päi-
villä, mutta muutoin esiintymiset ovat tilaustöitä. Ryhmä on järjestänyt 
myös muutamia pienimuotoisia tapahtumia.

Kontiolahden kanavateatteri ry 

Kontiolahden Kanavateatteri ry on toiminut kesäteatterina Jakokosken 
museokanavalla vuodesta 1984 lähtien. Teatterin periaatteena on tarjota 
koko perheelle sopivia esityksiä. Näyttelijäkaarti koostuu innokkaista teat-
terin harrastajista, ja näytelmien toteutuksen tueksi on palkattu teatteri-
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alan ammattilaisia, mm. ohjaajia ja puvustajia. Talvisin monet näyttelijöistä 
esiintyvät ja harjoittelevat Joensuun seudun kansalaisopiston eri näytelmä-
ryhmissä.

Lieksan Teatteriyhdistys ry 

Lieksan teatteri on saanut alkunsa 14.11.1982, kun joukko aktiivisia lieksalaisia 
perusti Lieksan teatterin Kannatusyhdistyksen. Näytelmiä tuotetaan yleensä  
1–2 kpl vuodessa, ja lisäksi teatterilaiset ovat tuottaneet mm. kavalkadeja 
sekä ohjelmaa pikkujouluihin ja yhdistysten tilaisuuksiin sekä avustaneet 
erilaisissa produktioissa.

Maarianvaaran kesäteatteri/Maarianvaaran Nuorisoseura ry 

Maarianvaaran kesäteatteri on Kaavilla toimiva ammattiteatteri, jonka 
taustayhteisö on Maarianvaaran nuorisoseura ry. Maarianvaaran kesäteat-
teri tekee kiertueteatteria ympäri Suomea. Kiertue painottuu kesäaikaan, 
mutta ajoittain kesäteatteri on liikkeessä myös muina vuodenaikoina.

Nurmeksen Immanuel-jouludraaman kannatusyhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa vuosittain jouluaaton aattona Im-
manuel-jouludraaman yleisölle maksuton ulkoilmaesitys Nurmeksessa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii esitystä varten ohjaajan ja 
muut tarpeelliset asiantuntijat sekä tarvittavan määrän näyttelijöitä, huo-
lehtii lavastuksesta ja puvustuksesta sekä muista esityksen tuottamiseen ja 
talouteen liittyvistä tehtävistä. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii 
jäsen- ja kannatusmaksuja sekä hakee apurahoja ja avustuksia eri tahoilta.  
Se voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asian-
mukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, postikorttien myyntiä 
ja muita varainhankintaprojekteja. Itse esityksessä rahaa ei kerätä.

Nurmeksen näyttämökerho ry 

Nurmeksen Näyttämökerho toimii harrastajateatteripohjalta tarjoten näy-
telmiä kesä- ja talvikautena niin paikalliselle yleisölle kuin vieraspaikka-
kuntalaisille teatterin ystäville. Näytännöt keskittyvät kesäaikaan Bomban 
kesäteatteriin Pielisen rannalle, ja talvikautena esityksiä nähdään Nurmes-
talon Hannikaisen salissa.
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Outokummun teatterin kannatusyhdistys ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea toimintaa paikkakunnan kulttuuri-
tarjonnan ylläpitämisen ja monipuolistamisen hyväksi ylläpitämällä ”Ou-
tokummun Teatteri” -nimistä näyttämötaidetta harjoittavaa ryhmää. Tar-
koituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttämötaidetoimintaan 
liittyviä kokous-, koulutus- ja huvitilaisuuksia. Lisäksi yhdistys toimii yh-
teistyössä paikkakunnan viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa kult-
tuuritoimen tukemiseksi. 

Paukkajan teatteriyhdistys ry

Paukkajan Teatteri on koko toimintansa ajan ollut kansalaisopiston näy-
telmäryhmä, johon jokaisella halukkaalla on vapaa pääsy. Nykyisin talvi-
kauden taustatukena on Joensuun seudun kansalaisopisto: ulkoharjoitus- ja 
kesäteatterikaudesta vastaa Paukkajan teatteriyhdistys ry.

Pohjois-Karjalan teatteriyhdistys ry 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Joensuun kaupunginte-
atteri - Pohjois-Karjalan alueteatteri nimistä ammattiteatteria, joka antaa 
näytäntöjä toiminta-alueellaan Joensuun kaupungissa ja Pohjois-Karjalan 
maakunnassa sekä sen ympäristössä. Teatteriyhdistys edistää näyttämö-
taiteen harrastusta tekemällä yhteistyötä harrastajien kanssa ja järjestää 
tilaisuuksia, joilla edistetään kiinnostusta näyttämötaiteeseen sekä toimii 
yhteistyössä muiden taide- ja kulttuurilaitosten kanssa muun muassa järjes-
tämällä erilaisia tilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Rajake ry

Rajake ry on joensuulainen teatterin ammattilaisten yhdistys, joka tuottaa 
mm. improvisaatioesityksiä ja musiikkiteatteria. Sen tunnetuimpia esityk-
siä ovat Päästä irti -improvisaatioteatterisarjat sekä mm. Täydellinen mies 
-musiikki-teatteriesitys.
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RanKids ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ensisijaisesti teatterin, mutta myös 
elokuvan ja tanssi-ilmaisun sekä yleensä esittävän taiteen harrastusta lasten, 
nuorten ja aikuisten parissa. Tarkoituksena on myös edistää monikulttuu-
risuutta ja suvaitsevaisuutta ja saada toimintaan mukaan erityisesti Ranta-
kylän alueen maahanmuuttajataustaisia lapsia ja aikuisia. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys järjestää maksutonta teatteri-, elokuva- ja taide-
kerhotoimintaa lapsille ja perheille erityisesti Rantakylän alueella. Yhdistys 
järjestää myös pienimuotoisia teatteri- ja elokuvaesityksiä ja -tapahtumia 
sekä harjoituksia, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia. Tämän li-
säksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja toimii yhteistyössä 
erilaisten järjestöjen, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Riäkkyteatteriyhdistys r.y. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toimialueensa teatteritoi-
mintaa, lähentää toisiinsa teatteria ja teatteriyleisöä sekä syventää yleistä 
teatteriharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee 
teatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia sekä järjestää eri ikä-
ryhmille suunnattuja harrastajateatteriryhmiä, tiedotus- ja koulutustilai-
suuksia.

Rospuutto-ryhmä ry 

Rospuutto-ryhmä ry on vuonna 2006 perustettu Näyttämötaidetoimikun-
nan toiminta-avustusta nauttiva valtakunnallisesti kiertävä ammattiteatte-
riryhmä. Sen tarkoitus on tuottaa korkealuokkaista, kansainvälisesti mer-
kittävää ammattiteatteria sinne, missä sitä on harvemmin tarjolla, ja edistää 
maaseudun kulttuurielämää. Rospuutto-ryhmä toimii kiertueryhmänä, 
mutta myös omassa tilassaan Kontiolahden Kontiovaaran kyläkoululla.

Satuteatteri Punahilkka r.y. 

Teatterin tavoitteena on tuottaa ja edistää korkeatasoista nukketeatteritai-
detta Pohjois-Karjalassa. Teoksissa on käsitelty mm. Joensuun historiaa, 
karjalaista ja venäläistä kulttuuria sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä. Produkti-
oita on syntynyt ammattilaisten ohjauksessa ja työryhmän omina tuotoksi-
na. Teatteri pyrkii jatkossakin pitämään pohjoiskarjalaisen lastenkulttuurin 
elossa ja hyvinvoivana luoden uusia ja jännittäviä näytelmiä nukketeatterin 
keinoin.
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Tarinateatteriyhdistys Tarakka ry 

Joensuulainen tarinateatteri on toiminut ”keikkaperiaatteella” käymällä 
erilaisissa seminaareissa, juhlissa ja jonkin verran myös ravintoloissa. Tari-
nateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin muoto, jossa ei ole käsi-
kirjoitusta eikä valmiiksi harjoiteltua esitystä.

 
Esityksen ainekset saadaan katsojien omaan elämään liittyvistä tuokioku-
vista, tapahtumista, muistoista, unelmista, tarinoista. Katsojalla on halu-
tessaan tilaisuus osallistua esitykseen kertomalla esimerkiksi pieni muisto. 
Esityksessä on tietyt rituaalit ja tekniikat, ja improvisoituja kohtauksia säes-
tää muusikko.

Teatteri Fiasko ry

Teatteri Fiasko on Joensuun seudun kansalaisopiston teatteriopintojen ryh-
mä, joka on suunnattu erityisesti aikuisille. Mukana on myös nuoria. Fias-
ko on kiertänyt paljon maailmaa ja tehnyt yhteistyötä eri maiden kanssa.

Teatteri Satama ry 

Teatteri Satama on lokakuussa 2008 perustettu, sitoutumaton 13–17-vuoti-
aille nuorille suunnattu teatteri. Ensi-iltoja Teatteri Satama tuottaa vuodessa 
kolmesta viiteen. Esitysten lisäksi teatteri järjestää leirejä ja pyörittää kerran 
viikossa omaa teatterikoulua. Satama tarjoaa tekemistä mm. näyttelemi-
sestä, ohjaamisesta, valo- ja äänitekniikasta, lavastamisesta, puvustuksesta, 
maskeerauksesta, nettisivujen värkkäämisestä, radio-ohjelman tekemisestä, 
kirjoittamisesta tai musiikin tekemisestä kiinnostuneille nuorille. Satamalla 
on kaksi kokopäivätoimista ohjaajaa, joiden lisäksi teatterissa vierailee alan 
ammattilaisia opettajina ja ohjaajina. Teatterin keskus on Joensuussa.

Teatteri Vunukka ry

Teatteri Vunukka on 25 vuotta Joensuussa toiminut kiertävä nukketeatte-
riryhmä. Vunukan muodostivat ryhmä joensuulaisia lastentarhanopettajia, 
jotka halusivat elävöittää joensuulaista lastenkulttuuria sekä tuoda oman 
lisänsä maakunnan lapsille suunnattuun kulttuuritarjontaan. Aluksi ryh-
män tavoitteena oli tehdä nukketeatteria alle kouluikäisille lapsille, kiertää 
maakunnissa ja hankkia nukketeatterialan koulutusta. Nykyään Vunukka 
toimii tilausteatterina järjestäen itse paljon koulutusta ja tuottamalla erilai-
sia teatteriesityksiä Joensuuhun. Teatteri on muun muassa pitänyt nukke-
teatteri-, teatteri- ja ilmaisutaidonkursseja sekä lapsille että aikuisille.
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Tohmajärven teatteriyhdistys ry 

Tohmajärven Teatteriyhdistys ry perustettiin 1981 yhdistämään ja kehittä-
mään tohmajärveläistä harrastajateatteritoimintaa. Tällä hetkellä yhdistyk-
sen merkittävimpänä toimintana on Tohmajärven kesäteatterin toiminnan 
pyörittäminen. Yhdistys aloitti vuonna 1998 säännöllisen kouluttautumi-
sen. Koulutustilaisuuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja aiheet mää-
ritetään itse kulloisenkin tarpeen mukaan. 

Torstai-ryhmä ry 

Torstai-ryhmä koostuu joensuulaisista pitkän linjan teatterintekijöistä. Tor-
stai-ryhmän tyylin tavaramerkeiksi ovat nousseet ryhmälähtöisyys, voima-
kas visuaalisuus ja fyysisyys sekä performanssia sivuavat elementit.

Valtimon Harrastajateatteriyhdistys ry 

Nurmeksen kansalaisopiston puitteissa toimiva näytelmäryhmä, joka toi-
mii Lokkiharjun kesäteatterina kesäisin (kuusi esitystä kesässä).

Viekin nuorisoseura/Loukun kesäteatteri

Viekin kylänäyttelijät aloittivat toimintansa 70-luvun alkupuolella Lieksan 
Kansalaisopiston ryhmänä. 80-luvun alussa Kylänäyttelijöiden toiminta 
muuttui Viekin Nuorisoseuran alaiseksi, joskin ohjaajatoiminta tulee edel-
leen Lieksan Kansalaisopiston kautta. 

Vääräpyörä ry

Vuonna 1995 perustettu Vääräpyörä on joensuulainen poikkitaiteellinen 
kulttuuriyhdistys, joka tuottaa ja tarjoaa yleisölleen laadukkaita ja kunni-
anhimoisia esityksiä, näyttelyitä ja tapahtumia. Vääräpyörän periaate on 
tuoda esiin sellaista laadukasta uutta draamaa, joka muuten jäisi vaille 
estradia. Yhdistys on erityisen tunnettu laadukkaista teatteriesityksistään, 
mutta vuosien varrella se on vakiinnuttanut asemansa myös muun kulttuu-
rin tuottajana. Vääräpyörän historiaan mahtuu teatterin lisäksi musiikkia, 
taidenäyttelyitä, radio-ohjelmia, pienoisfestivaaleja ja muita taidetapahtu-
mia. Opetustyö, monet teatterikasvatusprojektit ja yhteistyöhankkeet kou-
lulaisten, opiskelijoiden ja harrastajien kanssa ovat jo pitkään olleet myös 
osa Vääräpyörän toimintaa.
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8.2. Case Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys ry

Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys on yleishyödyllinen, sitoutumaton har-
rastajateatteriyhdistys, joka on toiminut vuodesta 1976 lähtien ja rekiste-
röity vuonna 1983. Yhdistys tekee vuosittain 3–5 kokoillan näytelmää sekä 
tilauksesta pienempiä esityksiä eri tilaisuuksiin.

Yhdistys tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden monipuoliseen teatte-
rialan toimintaan kouluttamalla jäsenistöään ja antamalla heille puitteet to-
teuttaa itseään.  Erilaisia mahdollisia osa-alueita osallistumiseen ovat muun 
muassa lavastus, teatteritekniikka, ohjaaminen, käsikirjoittaminen, näytte-
leminen, tuottaminen sekä koreografina toimiminen. Jäsenistön erityistai-
toja hyödynnetään jakamalla heidän tietotaitonsa jäsenten itse järjestämillä 
kursseilla. Tämän lisäksi yhdistys itse järjestää jäsenilleen erilaisia kursseja 
sekä säännöllisiä improvisaatioharjoituksia.

Yhdistys osallistuu vuosittain Suomen ylioppilasteatteriliiton eli Syty 
ry:n järjestämille ylioppilasteatterifestivaaleille, jotka pidetään joka vuosi 
eri kaupungissa. Yhdistyksen näytelmiä on festivaalien lisäksi esitetty ym-
päri maakuntaa. 

Yhdistyksen rahoitus koostuu pääsääntöisesti jäsenmaksuista ja näytel-
mien lipputuloista. Tämän lisäksi tuloja saadaan kurssimaksuista, keikka-
palkkioista (nousussa ja keikkailutoiminnan kehittäminen) ja avustuksista. 
Yhdistys on hakenut näytelmiä ja Syty-festivaalien järjestämistä varten apu-
rahoja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta ja saanut rahoitusta tilavuok-
riin ISYY:ltä.

Jäsenistönsä monimuotoisuuden ansiosta Joensuun ylioppilasteatteriyh-
distys ry on pystynyt verkostoitumaan jäsentensä kautta Joensuun kaupun-
gin lukuisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä 
muun muassa PKAMK:n, Joensuun kaupunginteatterin, Teatteri Sataman, 
Esittävän taiteen tila ry:n, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY), 
Itä-Suomen yliopiston, Joensuun Kansalaistalon, uuden kulman kanna-
tusyhdistys ry:n ja Töminä Oy:n kanssa.

Esittävän taiteen tila ry:n ylläpitämä Pakkahuone toimii yhdistyksen 
esitystilana, samoin kuin uuden kulman kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä 
Väen talo. Väen talo on kaikille avoin kulttuuritila, jonka toimintaa talon 
toimijat yhdessä kehittävät ja tuovat esille esimerkiksi yhdessä järjestettävi-
en tapahtumien muodossa.
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9. VALOKUVATAIDE JA    
VALOKUVAUS
Yhdistykset, joiden tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää har-
rastusta siihen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistykset järjestävät ko-
kouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännöllisiä harjoituksia, 
valokuvanäyttelyitä, -kilpailuja ja retkeilyä sekä toimeenpanevat opintoti-
laisuuksia jäsenilleen. Ne myös mahdollistavat jäsenten osallistumisen eri-
laisiin kilpailuihin ja näyttelyihin oman seuran ulkopuolellekin. 

9.1. Valokuvataideyhdistykset Pohjois-Karjalassa

Kameraseuroja on Pohjois-Karjalassa selvityksen mukaan yhteensä seit-
semän. Kaksi näistä, Enon kameraseura ry ja Joensuun Kameraseura ry 
sijoittuvat Joensuuhun, muutoin jokaisella paikkakunnalla on omansa. 
Yhdistyksen nimestä näkyy sen kotipaikka, ja toiminta on levittäytynyt 
yhdistysten myötä laajalle alueelle maakunnassa. Tarkempana esimerkkinä 
selvityksessä esitellään Kiteen kamerakerho ry:n toimintaa.

TAuLuKKO 8. Pohjois-Karjalan valokuvataideyhdistykset

Enon kameraseura ry Joensuu
Joensuun Kameraseura ry Joensuu
Kiteen kamerakerho r.y. Kitee
Kontiolahden Kuvaajat ry Kontiolahti
Liperin Kamera ry Liperi
Nurmeksen kameraseura r.y. Nurmes
Pielisen Kamerakerho ry. Lieksa

Kiteen kamerakerho ry 

Kiteen kamerakerho ry on valokuvauksen harrastajille ja ammattilaisille 
sekä valokuvien ystäville tarkoitettu yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena 
on ylläpitää ja edistää valokuvauksen tasoa sekä koota asiasta kiinnostuneet 
henkilöt yhteiseen toimintaan. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehit-
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tää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta. Yhdistys järjestää jäseniltoja, 
koulutusta ja seuran sisäisiä kilpailuja. Toimintaan kuuluvat myös erilaiset 
kuvausretket ja näyttelymatkat. 

Kontiolahden kuvaajat ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja kaitafilmausta sekä 
herättää harrastusta niihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjes-
tää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännön harjoituksia, 
valokuvausnäyttelyitä, -kilpailuja, -retkeilyjä ja toimeenpanee opintotilai-
suuksia sekä pitää yhteyttä naapurikuntien vastaaviin yhdistyksiin.

Nurmeksen kameraseura ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta 
siihen.  Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, kes-
kustelutilaisuuksia, esitelmiä ja käytännöllisiä harjoituksia, valokuvanäyt-
telyitä, -kilpailuja ja retkeilyä sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäse-
nilleen.

9.2. Case Kiteen kamerakerho ry

Kiteen kamerakerho ry on perustettu vuonna 1961. Toimintansa alusta asti 
kerho on järjestänyt jäsenilleen valokuvakilpailuja, ja alkuaikoina toimin-
nassa oli mukana myös kaitafilmikuvausta. Yhdistys kokoontuu joka kuu-
kausi, ja Pielisen kamerakerhon kanssa yhteistyö on ollut kautta vuosien 
vilkasta esimerkiksi yhteisten kilpailujen muodossa jo 70-luvulta saakka.

Yhdistyksen toimintaa on rahoitettu jäsenmaksun lisäksi tilaus/tapah-
tumakuvauksilla, joiden kuvaus on järjestetty talkoovoimin. Kiteen maise-
mista kuvattuja postikortteja on painatettu ja toimitettu myyntiin.

Yhdistys on ollut tiiviissä yhteydessä muiden kameraseurojen kanssa ja 
järjestänyt jäsenistölleen mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin ja kan-
sallisiin näyttelyihin. Joka viides vuosi yhdistys järjestää oman näyttelyn. 
Tällä hetkellä kuvaus on keskittynyt digikuvaukseen dia- ja mustavalkoku-
vauksen jäädessä pois.
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10. KULTTUURI-
YHDISTYKSET
Yhdistykset, jotka toimivat laaja-alaisesti kulttuurin kentällä.

10.1. Kulttuuriyhdistykset Pohjois-Karjalassa

Kulttuuriyhdistyksiksi luokiteltuja yhdistyksiä nousi selvitykseen esiin 
Pohjois-Karjalasta yhteensä 17. Niistä 10 kotipaikka on Joensuu, kun taas 
Ilomantsiin sijoittuu kaksi, Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry ja Maaseudun 
Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry. Molempien yhdistysten 
sisaryhdistykset löytyvät Joensuusta. Lisänä on vielä Kiteellä sijaitseva Kes-
ki-Karjalan Kalevalaiset naiset ry.

Muualla maakunnassa olevia kulttuuriyhdistyksiä ovat Juuan Kulttuuri-
yhdistys JuuLI ry Juuassa, Kesälahden kulttuuriseura Kesälahdella, Kolin 
kulttuuriseura ry Lieksassa ja Ylä-Karjalan taideyhdistys r.y. Nurmeksessa.

Kulttuuriyhdistyksien tarkempi esimerkki on Kolin kulttuuriseura ry, 
joka on toiminut monipuolisesti kulttuurin kentällä koko olemassaolonsa 
ajan.
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TAuLuKKO 9. Pohjois-Karjalan kulttuuriyhdistykset

Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry Ilomantsi
Joensuun Kalevalaiset naiset ry Joensuu
Juuan Kulttuuriyhdistys JuuLI ry Juuka
Kalevan Nuorten P-K:n Piiri ry Joensuu
Karjalan Kulttuurityön keskus r.y. Joensuu
Keski-Karjalan Kalevalaiset naiset ry Kitee
Kesälahden kulttuuriseura Kesälahti
Kolin kulttuuriseura ry Lieksa
Kulttuuriyhdistys Louhi ry Joensuu
Lastenkulttuuriyhdistys Parmitti ry Joensuu
Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry Joensuu
Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhd. ry Ilomantsi
Pohjois-Karjalan kansantaiteenyhdistys Kajakka ry Joensuu
TSL-Joensuun Seudun opintojärjestö ry Joensuu
Tuupovaaran kulttuuriyhdistys r.y. Joensuu
Veräjä ry Joensuu
Ylä-Karjalan taideyhdistys r.y. Nurmes

Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry 

Ilomantsin Kalevalaiset Naiset ry on kulttuuriyhdistys, joka toimii paikalli-
sena kulttuurintuottajana. Yhdistys tuottaa näyttelyitä, konsertteja ja muita 
kulttuuritapahtumia joko yksin tai verkostoituneena muiden toimijoiden 
kanssa. Yhdistyksen jäsenille suunnattua toimintaa järjestetään vaihtelevas-
ti tarpeen mukaan. Yhdistys tekee myös kulttuurimatkoja ja retkiä koti-
maan kohteisiin, Venäjän Karjalaan ja muille lähialueille.

Joensuun Kalevalaiset naiset 

Joensuun Kalevalaiset Naiset ry. on valtakunnallisen Kalevalaisten Naisten 
Liiton jäsenyhdistys. Joensuun Kalevalaiset Naiset ry on poliittisesti sitou-
tumaton kulttuuri- ja perinnejärjestö, johon kuuluu noin 30 pohjoiskarja-
lalaista jäsentä. Yhdistys kokoaa yhteen perinteitä arvostavia ja niiden ny-
kypäivään soveltamisesta ja tutkimisesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys 
järjestää myös erilaista kulttuuriohjelmaa, tekee retkiä ja tutustumismatkoja.
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Kalevan nuorten Pohjois-Karjalan piiri ry 

Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piirin tarkoituksena on tarjota lapsille 
ja nuorille kulttuuri- ja harrastustoimintaa, joka edesauttaa tasapainoiseen 
kasvuun ja kehitykseen yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Tavoitteena on lasten 
ja nuorten tarpeista lähtevä toiminta, joka luo puitteet myös erilaisuuden ja 
eri kulttuurien hyväksymiselle ja yhteistyölle. Yhdistyksen toiminta koos-
tuu muun muassa harrastajateatteritoiminnasta, baletista, musiikkileikki-
kerhoista, liikuntatoiminnasta ja kansantanssitoiminnasta.

Kesälahden kulttuuriseura ry

Yhdistys on perustettu vastaamaan monipuolisen kulttuurin tuottamisen 
tarpeeseen. Sen olemassaoloaikana sen puitteissa ovat toimineet musiikki-, 
kirjallisuus-, teatteri- sekä kuvataidejaostot. Yhdistys on järjestänyt muun 
muassa kannatuskonsertteja, arpajaisia, kirpputoreja ja muita tilaisuuksia. 
Kuvataidetta esittelevä Kesägalleria ja harrastajakirjoittajat ovat seuran toi-
minnan näkyvimpiä osia.

Kulttuuriyhdistys Louhi ry 

Toiminnan tarkoituksena on vaalia enolaista kulttuuriperinnettä sekä mah-
dollistaa kansalaisten, erityisesti enolaisten omaehtoista kulttuuriharras-
tusta, uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä edesauttaa 
taiteen ja kulttuurin avulla yleistä hyvinvointia. Tarkoituksensa toteutta-
miseksi yhdistys säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan yhdistyksen 
omistaman Louhitalon alkuperäisessä kunnossa ja vuokraa sen tiloja oma-
kustannushintaan muille toimijoille, tekee yhteistyötä paikkakunnan mui-
den kulttuuri-, taide-, perinne- ja kyläyhdistysten kanssa enolaisen kult-
tuuriperinteen ja -harrastamisen vaalimiseksi, järjestää paikkakunnalla sekä 
kansallisesti ja kansainvälisesti kulttuuri- ja koulutustilaisuuksia, leirejä, 
juhlia sekä jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja ja järjestää tiedotus-, 
julkaisu- ja tutkimustoimintaa. 

Tämän lisäksi yhdistys toteuttaa kansainvälistä kulttuurivaihtoa, tekee 
ehdotuksia ja aloitteita viranomaisille ja muille yhteisöille paikallisen kult-
tuurin edistämiseksi, järjestää kursseja tavoitteenaan kasvattaa henkisesti 
vireitä kansalaisia sekä jakaa stipendejä kulttuuri- ja taidealan opiskelijoille, 
pääsääntöisesti ei kuitenkaan omille jäsenilleen.
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Kolin kulttuuriseura ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kolin taide- ja kulttuurielämää, vaa-
rakarjalaisen luonnon- ja rakennusperinnön sekä kulttuuriperinnön hoitoa 
ja suojelua, edistää Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan taiteilijayhteis-
työtä, kansainvälistä kulttuurinvaihtoa ja muuta taidealan yhteistyötä sekä 
tehdä tunnetuksi Kolia perinteisenä taiteilijoiden innoittajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Lieksan kaupungin 
Kolin kylässä sijaitsevassa Kallela RN:o 9:21 nimisessä kiinteistössä Ko-
lin Taide- ja Kulttuurikeskusta ja luo siitä Kolille kansainvälisen taiteen ja 
taiteilijoiden kohtauspaikan. Yhdistys voi myöntää taiteilijoille apurahoja, 
jäsenilleen kuitenkin vain poikkeustapauksissa, järjestää voittoa tavoittele-
matta taidenäyttelyitä, -tapahtumia ja -leirejä sekä alan koulutustilaisuuk-
sia, myöntää tunnustuspalkintoja vaarakarjalaisen luonnon- ja rakennus-
perinnön hoidossa ja suojelussa ansioituneille henkilöille tai yhteisöille, 
järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia ja harjoittaa alaansa liit-
tyvää julkaisutoimintaa.

Lastenkulttuuriyhdistys Parmiitti ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on lastenkulttuurin edistäminen ja sen arvos-
tuksen lisääminen.  Yhdistys toimii myös lastenmusiikkiorkesteri Hullujen 
Hattusten levy-yhtiönä. 

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sivistyksellisen ja koulutuksellisen 
tasa-arvon toteutumista, tarjota toiminta-alueellaan ihmisille mahdolli-
suus osallistua tarpeittensa ja kykyjensä mukaan kulttuuritoimintaan ja sen 
kehittämiseen, kehittää paikallista opintotoimintaa ja edistää kansalaistoi-
mintaan perustuvaa, uudistuvaa kulttuuripolitiikkaa. 

Yhdistys toimii kunnallisena keskuselimenä yhteistyön aikaansaamisek-
si edellä mainittuihin päämääriin pyrkivien ihmisten ja yhteisöjen kesken, 
tukee ja ohjaa opintokerhojen toimintaa, järjestää ja tukee aikuiskasvatusta 
sekä lasten, nuorten ja aikuisten kulttuuritoimintaa, toimeenpanee pää-
määriään palvelevia kurssi-, luento- ja muita valistustilaisuuksia, järjestää ja 
kehittää paikallista taide- ja muuta kulttuuritarjontaa sekä harjoittaa aikuis-
kasvatusta edistävää tiedonvälitystä.
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Työväen Sivistysliiton Joensuun seudun opintojärjestö ry

Työväen Sivistysliiton Joensuun seudun opintojärjestö on Joensuun kau-
pungin ja opintojärjestön toiminta-alueeseen kuuluvien kuntien suurin yk-
sittäinen opinto- ja kulttuuritoimintaa toteuttava yhdistys. Opintojärjestö 
järjestää alueen kunnissa sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä tukee jäsenjär-
jestöjensä kurssi- ja opintokerhotoimintaa. 

Veräjä ry

Veräjä ry on vuonna 2000 perustettu kristillisen kulttuurin yhdistys, jonka 
tarkoituksena on kristillisen kulttuurin edistäminen yhteistyössä seurakun-
tien, kunnan ja muiden yhdistysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää kulttuuritoimintaa esimerkiksi musiikkiesityksiä ja -kou-
lutusta sekä retkiä tapahtumiin.

10.2. Kolin Kulttuuriseura ry

Kolin kulttuuriseura ry on perustettu 1999 pyörittämään Kolin Ryynäseen 
samana vuonna valmistunutta kansainvälistä taiteilijaresidenssiä. Vuonna 
2003 Eu-rahoitteinen Kolin Kulttuuriprojekti, joka aiemmin oli toimi-
nut PKO:n suojissa, siirrettiin kulttuuriseuralle. Kulttuuriprojekti oli iso 
satsaus matkailua tukevaan kulttuuritoimintaan (Sibeliusdraama, Pielisen 
balladi, Panu, Suuria ympäristötaidenäyttelyitä yms.). Eu-rahojen loput-
tua kulttuuritoiminta on ollut paljon vaatimattomampaa, mutta residenssi 
pyörii ja rikastuttaa Kolin kylän kulttuuritarjontaa yhä.

Seuran liikevaihto oli suurimmillaan vuoden 2004 tienoilla, lähes 
400 000 €, mutta nykyään liikevaihto on noin 12 000 eurossa. Seura on 
perustamisestaan saakka saanut Taiteen keskustoimikunnalta 2 500 € vuo-
dessa residenssin kuluihin. Tämän lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsenmak-
suilla, residenssin vuokrilla 175 €/kk ja vuokrasubventiolla, joka on noin 
1 200 €/v Metsähallitukselta.

Apurahaa seura on hakenut projektikohtaisesti esimerkiksi Karjalaisen 
kulttuurin edistämissäätiöltä, Lieksan kaupungilta, erilaisilta sponsoreilta 
ja niin edelleen. Seuran yhteistyö on vilkasta Kolin kotiseutuyhdistyksen, 
Metsähallituksen, Vuonislahden taiteilijatalon ja monien muiden tahojen 
kanssa. 
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11. MUUT KULTTUURI-
TOIMINTAA 
JÄRJESTÄVÄT  
YHDISTYKSET

11.1. Muut kulttuuritoimintaa järjestävät yhdistykset 
Pohjois-Karjalassa

Yhdistykset, jotka on luokiteltu tähän kategoriaan, toimivat toistuvasti 
kulttuurin kentällä järjestäessään omaa toimintaansa. Niiden toiminta-aja-
tus ei kuitenkaan perustu kulttuuriin, vaan se toimii ainoastaan yhtenä osa-
alueena niiden toiminnassa. Yhdistykset ovat niin keskenään kuin omassa 
sisällössään niin erilaisia, ettei niitä pysty selkeästi sijoittamaan mihinkään 
edellä mainittuun kategoriaan.

Näitä muita kulttuuritoimintaa järjestäviä yhdistyksiä on tähän selvityk-
seen löydetty yhteensä 34. Niistä 17 yhdistystä sijoittuu Joensuuhun, kolme 
Lieksaan, kolme Kontiolahdelle, kaksi Liperiin ja kaksi Outokumpuun.

Muualla vastaavia yksittäisiä yhdistyksiä ovat Hummovaaran kyläyhdistys 
ry Kesälahdella, Höljäkän Nuorisoseura ry Nurmeksessa, Juuan Kivimuseo- 
ja kivikyläsäätiö (Suomen Kivitutkimussäätiö) Juuassa, Pyhäselän 4H-yhdis-
tys ry Pyhäselällä, Raatevaaran kyläyhdistys ry Kiihtelysvaaralla, Rääkkylän 
4H-yhdistys ry Rääkkylässä ja Tuupovaara-seura ry Tuupovaarassa.

Näissä yhdistyksissä esiin nousevat etenkin erilaiset ystävyysseurat, nuo-
risoseurat ja 4H-yhdistykset. Ne kattavat koko maakunnan. Listassa ei ole 
mainittu kaikkia Pohjois-Karjalassa toimivia yhdistyksiä edellä mainituista, 
vaan ne, jotka nousivat alkuperäisessä rekisterin koonnissa esiin. Tarkem-
missa yhdistyskuvauksissa on kuitenkin lueteltu seurojen oikea määrä sa-
moin kuin niiden kotipaikat. 

Esimerkkejä mainitsemattomista ystävyysseuroista ovat muun muassa 
Joensuun seudun Donelaitis-Seura – Liettuan Ystävät ry7, Joensuun suo-
malais-ranskalainen yhdistys ry8, Joensuun Suomi-unkari Seura, Joensuun 
Suomi-Viro-seura ja Pohjola-Nordenin Pohjois-Karjalan piiri ry9 sekä Suo-
mi-Kuuba -seura ry:n Joensuun paikallisjaosto.

7 http://yhdistykset.jns.fi/donelaitis/ikkuna.htm
8 http://www.joensuuranska.fi/)
9 http://www.pohjola-norden.fi/fi/jaarjestao/piirit/pohjois-karjala/organisaatio/?id=410
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Esimerkkeinä tällaisesta monialaisesta ja monipuolisesta kulttuurituot-
tamista sivuavista yhdistyksistä ovat selvityksessä tarkemmin esillä Joensuu-
hun sijoittuvat Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry ja Pohjois-Kar-
jalan Nuorisoseurojen liitto ry sekä Kontiolahdella oleva Kontiolahti-seura 
ry. Kahta ensimmäiseksi mainittua on vaikea käsitellä erikseen, koska nii-
den toiminta sivuaa niin paljon toisiaan ja perustuu jopa toisen tukeen, ja 
siksi esille on otettu molemmat.

TAuLuKKO 10. Pohjois-Karjalan muut kulttuuritoimintaa järjestävät 
yhdistykset

Circolo Culturale di Joensuu ry Joensuu
Honkalampi-säätiö Liperi
Hummovaaran kyläyhdistys ry Kesälahti
Höljäkän Nuorisoseura ry Nurmes
Jakokoski - Mönni Seura ry Kontiolahti
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry Joensuu
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMo-
ni Joensuu
Joensuun Joensuu
Joensuun Kreikan Ystävät ry Joensuu
Joensuun nuorisoseura ry Joensuu
Joensuun Sortavala - Seura ry Joensuu
Joensuun Suomi-Saksa yhdistys ry Joensuu
Joensuun Venäjän ystävät ry Joensuu
Juuan Kivimuseo- ja kivikyläsäätiö (Suomen Kivitutki-
mussäätiö) Juuka

Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry Joensuu
Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry Joensuu
Kontiolahti-seura ry Kontiolahti
Lehmon Nuorisoseura r.y. Kontiolahti
Liperin Venäjä-seura ry Liperi
MLL Pohjois-Karjalan piiri ry Joensuu
Outokummun kaivosmuseon säätiö Outokumpu
Outokummun Karjalaiset ry Outokumpu
Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry Joensuu

Pyhäselän 4H-yhdistys ry Pyhäselkä
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Raatevaaran kyläyhdistys ry Kiihtelysvaara
Rääkkylän 4H-yhdistys ry Rääkkylä
Scandinavian culture forum ry Joensuu
Suomi-Kiina-Seura ry (Joensuun paikallisjaosto) Joensuu
Suomi-Venäjä-seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry Joensuu
Tuupovaara-Seura ry Tuupovaara
Viekin nuorisoseura ry Lieksa
Vuonislahden kyläseura ry Lieksa
ukko-Kolin ystävät ry Lieksa
uuden kulman kannatusyhdistys ry Joensuu

4H-yhdistykset 

4 ”hoota” tulevat sanoista head, hands, heart ja health, suomeksi harkin-
ta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. Komealta kuulostavien arvojen takaa 
löytyy nuortenkokoista ja -näköistä toimintaa. 4H on kansainvälinen nuo-
risojärjestö, ja Suomessa 4H-nuoria on yli 70 000.

Pohjois-Karjalan 4H-piirin alueella toimii 13 yhdistystä, joissa on jäseniä 
yhteensä noin 3 600. 4H-yhdistykset järjestävät toimintaa alueittensa lapsille 
ja nuorille. 4H-kerhossa askarrellaan, tehdään käsitöitä, leivotaan, korjataan 
koneita, tutustutaan luontoon, opetellaan erätaitoja ja tehdään monenlaista 
muuta. 4H-kerhot on tarkoitettu kaikille 6–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Pohjois-Karjalan 4H-piirissä ja -yhdistyksissä on käynnissä useita hankkeita, 
joiden avulla järjestetään mielekästä tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille, työllistetään nuoria ja vähän vanhempiakin sekä kannus-
tetaan yrittäjyyteen. Pohjois-Karjalan 4H-yhdistykset ovat:

•	 Enon 4H-yhdistys
•	 Ilomantsin 4H-yhdistys
•	 Joensuun 4H-yhdistys
•	 Juuan 4H-yhdistys
•	 Keski-Karjalan 4H-yhdistys
•	 Kontiolahden 4H-yhdistys
•	 Lieksan 4H-yhdistys
•	 Liperin 4H-yhdistys
•	 Nurmeksen 4H-yhdistys
•	 Polvijärven 4H-yhdistys
•	 Pyhäselän 4H-yhdistys
•	 Rääkkylän 4H-yhdistys
•	 Valtimon 4H-yhdistys.
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Circolo Culturale di Joensuu ry 

Yhdistys on perustettu vuonna 1989, ja sen tarkoituksena on tehdä tunne-
tuksi italialaista kulttuuria ja italian kieltä Joensuun seudulla sekä rakentaa 
ja kehittää ystävyys- ja kulttuurisuhteita ja yhteistoimintaa Suomen ja Ita-
lian kansalaisten välille puolueettomasti toimien. Tarkoituksensa toteutta-
miseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, musiikki- ja 
elokuvatilaisuuksia, retkiä ja kulinaari-illanviettoja, italialaisten tapaamisia 
sekä myyjäisiä ja arpajaisia. Seura jakaa Italia-tietoutta ja pyrkii järjestä-
mään jäsenilleen matkoja Italiaan voittoa tavoittelematta.

Circolo culturale di Joensuu toimii yhteistyössä Italian kulttuuri-ins-
tituutin, naapurikaupunkien suomalais-italialaisten yhdistysten, muiden 
ystävyysseurojen ja Joensuun kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Myös Jo-
ensuun seudun italian kielen opetusta tarjoavat oppilaitokset ovat seuran 
yhteistyökumppaneita.

Honkalampi-säätiö 

Honkalampi-säätiö tarjoaa ja kehittää monialaisia sosiaalipalveluja vam-
maisille, vajaakuntoisille ja heidän kanssaan työskenteleville sekä näitä 
työalueita kehittäville yhteistyötahoille. Säätiö ylläpitää myös Lieksan 
Taidetoimintakeskusta. Lieksan taidetoimintakeskuksella vammaisilla ja 
vajaakuntoisilla on mahdollisuus toteuttaa itseään taiteen eri muotojen 
avulla, riippumatta taiteellisesta lahjakkuudesta. Toiminnassa etsitään tai-
teellisen ilmaisun rajoja ja toteutetaan erilaisia opetuskokonaisuuksia. 

Päivittäinen työskentely Lieksan taidetoimintakeskuksella on työpa-
jatyyppistä, jossa ohjattu ja vapaa työskentely vuorottelevat. Ohjattuihin 
työskentelyjaksoihin kuuluvat aiheeseen tutustuminen, suunnittelu, kokei-
lujen tekeminen ja työn valmistus yksin, parityöskentelynä tai ryhmässä. 
Työskentelymuotoina ovat mm. erilaiset tekstiilitekniikat, kuvataide, pape-
rinvalmistustekniikat ja musiikki. Taidetoimintakeskus järjestää taidekurs-
seja, teemapäiviä, tapahtumia sekä koulutusta ja opetusta erilaisille ryhmil-
le. Lieksan kaupungin kulttuurielämään osallistutaan aktiivisesti. 

Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry 

Yhdistys on kaupunkikeskustan yrittäjien, kiinteistön omistajien ja Jo-
ensuun kaupungin perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää 
kaupunkikeskustan kehittämistä. Tavoitteena on Joensuun ydinkeskustan 
kehittäminen eläväksi kaupan palveluiden ja asumisen itäsuomalaiseksi 
kaupunkikeskustaksi. Yhdistys edistää kaupunkikeskustan toimintaedelly-
tyksiä järjestäen tapahtumia, teemapäiviä yms. toimintaa. Näyttävin tapah-
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tuma on Joulun Avaus joulukauden alussa. Noin 20 000 pohjoiskarjalaista 
tulee Joensuun kaupunkikeskustaan katsomaan Joulupukkia ja seuraamaan 
jouluvalojen sytyttämistä. Yhdistys huolehtii kaupunkikeskustan koristau-
tumisesta talvella jouluvaloin ja kesällä viirein ja banderollein. Yhdistyksen 
jäseninä on jo noin 300 kaupunkikeskustan liikeyritystä ja kiinteistöä.

Joensuun Kreikan Ystävät ry

Joensuun Kreikan Ystävät ry on Suomi-Kreikka yhdistysten liiton (http://
www.skyl.fi/) jäsen. Liitto koostuu 22 jäsenyhdistyksestä, ja se toimii jäsen-
yhdistysten kattojärjestönä ja yhteistyöfoorumina. Liiton pyrkimyksenä on 
edistää Kreikan kulttuurin, taiteen, historian ja nykypäivän sekä maan ja 
kansan tuntemista yhdessä jäsenyhdistysten kanssa sekä toimia tiedottajana. 
Liitto on järjestänyt luentoja, konsertteja, näyttelyitä, kulttuurinvaihtopro-
jekteja, opinto- ja kulttuurimatkoja, tanssiesityksiä ja tanssinopettajavie-
railuja, kielikursseja ja lukuisia muita tilaisuuksia, solminut ystävyyssiteitä 
kreikkalaisten viranomaisten, järjestöjen ja yksityisten henkilöitten kanssa. 

Joensuun musiikkiluokkien kannatus ry

Yhdistys tukee musiikkikasvatuksen ja -opetuksen toteutumista yhtenä 
kulttuurikasvatuksen osa-alueena. Yhdistyksen tavoitteena on hankkia va-
roja voidakseen avustaa musiikin harrastusta ja opetusta sekä auttaa konsert-
tien ja esiintymistilaisuuksien järjestämisessä sekä tukea musiikinopettajien 
työtä. Toimintansa aikana yhdistys on hankkinut soittimia ja nuotteja mu-
siikkiluokkien käyttöön Niinivaaran ja Pielisjoen kouluille. Lisäksi yhdistys 
on järjestänyt konsertteja ja tukenut luokkien musiikkitoimintaan liittyviä 
matkoja. Yhdistys osallistuu vuosittain 6. ja 9. luokan musiikkiäänitteiden 
valmistuskustannuksiin. Yhdistyksen varoista myönnetään musiikkiluok-
kalaisille keväisin jaettavat stipendit, yksi kullekin luokka-asteelle.

Joensuun Sortavala - Seura ry 

Seura on vuonna 1979 perustettu yhdistys. Sen tarkoituksena on toimia 
karjalaisten ja karjalaisuudesta kiinnostuneiden kulttuurijärjestönä sekä 
vaalia ja siirtää karjalaista kulttuuria jälkipolville. Seura on Karjalan Liiton 
ja Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry:n jäsen.
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Joensuun Suomi-Saksa yhdistys ry 

Yhdistys on ystävyysseura, jonka tarkoituksena on tuoda suomalaista ja 
saksalaista kulttuuria lähemmäs toisiaan. Joensuun SSY on monikulttuu-
rinen yhdistys, johon ovat tervetulleita niin suomalaiset, saksalaiset kuin 
muutkin näistä maista kiinnostuneet.

Joensuun Venäjän ystävät ry 

Joensuun Venäjän Ystävät ry. on kansalaisjärjestö, jonka keskeinen tehtävä 
on edistää Joensuun ja Venäjän lähialueiden välistä yhteistyötä elämän eri 
aloilla. Erityisesti toiminta kohdentuu Karjalan tasavaltaan. Joensuun Ve-
näjän Ystävät ry. on puolueeton eikä tee politiikkaa. Järjestöä kiinnostaa 
Venäjä, sen kieli ja kulttuuri. Järjestön avulla jokaisella joensuulaisella on 
mahdollisuus tutustua Venäjään ja toimia sen kansalaisten kanssa. Osaston 
toiminta painottuu kulttuurin ja kokemusten vaihtoon, tapakulttuuriin, 
tiedonvälitykseen sekä kansalaistoimintaan.

Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry 

Piiri toimii yhdyselimenä alueensa karjalaisyhteisöjen ja karjalaisuudesta 
kiinnostuneiden kulttuuriyhteisöjen ja Karjalan Liitto ry:n välillä tukemal-
la alueella toimivien karjalaisseurojen toimintaa, tehden tunnetuksi Karja-
laa ja karjalaisuutta sekä vaalien ja kehittäen karjalaista kulttuuria.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ym. 
valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia, harjoittamalla opinto-
toimintaa, järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja sekä pitämällä 
yhteyttä  toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin. Näiden lisäksi 
yhdistys harjoittaa tai tukee karjalaista nuorisotoimintaa ja harjoittaa jul-
kaisu- ja tiedotustoimintaa paikallisiin ja maakunnallisiin tiedotusvälinei-
siin.

Kontiolahti-seura ry 

Yli 50 vuotta toiminut Kontiolahti-seura ry on kotiseutuyhdistys, jonka 
tarkoituksena on kotiseutuhengen ylläpitäminen, kotiseutu-tietouden li-
sääminen ja kotiseudun kulttuurien edistäminen. Seura on Suomen Ko-
tiseutuliiton jäsen, ja se tekee yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja muiden 
yhteisöjen kanssa.
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MLL Pohjois-Karjalan piiri ry 

MLL on Suomen suurin lastensuojelujärjestö. Liitossa on yli 92 000 jäsentä 
ja 567 paikallisyhdistystä ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa 
tukee 13 piirijärjestöä. Pohjois-Karjalassa on yhteensä 22 paikallisyhdis-
tystä, joita Pohjois-Karjalan piirijärjestö tukee. Tämänhetkisiä projekteja 
piirijärjestöllä on muun muassa Majakkaperävaunu, kiertävä lastenkulttuu-
rikeskus Pohjois-Karjalassa. Se pyrkii vastaamaan lasten ja nuorten ajassa 
liikkuviin tarpeisiin ja haasteisiin viemällä pitkien etäisyyksien maakunnas-
sa palvelujaan lasten  ja nuorten omille asuinsijoille.   Se vahvistaa lasten-
kulttuurin asemaa yhteiskunnassa sekä peräänkuuluttaa sen korkeaa laatua. 
Majakkaperävaunu muodostaa ennakkoluulottoman ja monialaisen taiteen 
ammattilaisten, yhteisöjen, tutkimuksen ja koulutuksen, kuntien eri toimi-
alojen sekä valtionhallinnon organisaatioiden yhteistyöverkoston.10 

Paikallisyhdistysten järjestämää toimintaa kutsutaan perhetoiminnaksi. 
Yhdistykset järjestävät perheille ja nuorille avoimia kohtaamispaikkoja, ver-
taisryhmiä, kerhoja sekä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia pääsääntöisesti 
vapaaehtoisvoimin. Pohjois-Karjalan paikallisyhdistykset ovat:

•	 Eno
•	 Ilomantsi
•	 Joensuu
•	 Juuka
•	 Kesälahti
•	 Kiihtelysvaara
•	 Kitee
•	 Kontiolahti
•	 Lieksa
•	 Liperi
•	 Nurmes
•	 Outokumpu
•	 Pielisjärvi
•	 Polvijärvi
•	 Pyhäselkä
•	 Reijola
•	 Rääkkylä
•	 Tohmajärvi
•	 Tuupovaara
•	 uimaharju
•	 Valtimo
•	 Värtsilä.

10 http://www.majakkaperavaunu.fi/etusivu/
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Nuorisoseurat (ks. myös Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen 
liitto ry)

Nuorisoseuratoiminta on monimuotoista kulttuuri- ja nuorisotoimintaa. 
Se on vapaa-ajan toimintaa, lähiyhteisön kehittämistä, lasten ja nuorten 
osallisuuden tukemista ja yhteisöllisyyden edistämistä. Keskeisimmät har-
rastusalat ovat tanssi, teatteri ja liikunta. Omaan lähiympäristöön ja vapaa-
aikaan liittyvät projektit sekä kansainvälinen toiminta ovat myös oleellinen 
osa nuorisoseurojen toimintaa. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö 
ja tekemisen kirjo niissä on laaja. Yhdistävänä tekijänä ovat yhteiset arvot: 
osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.

Paikallisia nuorisoseuroja toimii kattavasti eri puolella Suomea yli 700 
ja niissä on henkilöjäseniä yli 54 000. Seurat pitävät yllä talkoovoimin nuo-
risoseurantaloja, jotka ovat monipuolisia toiminnan keskuksia alueillaan. 
Seurojen toimintaa tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ja sen piirijärjes-
töt sekä varhaisnuorisojärjestö Kalevan Nuorten Liitto piirijärjestöineen. 
(http://www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseuraliike)

•	 Ahvenisen Nuorisoseura
•	 Akkala-Jouhkolan Nuorisoseura
•	 Hammaslahden Nuorisoseura r.y.
•	 Heinävaaran nuorisoseura r.y.
•	 Hoilolan Nuorisoseura
•	 Honkalammen Nuorisoseura ry
•	 Höljäkän Nuorisoseura ry
•	 Jakokosken Nuorisoseura ry
•	 Joensuun nuorisoseura ry
•	 Joensuun nuorisoseura ry
•	 Järventauksen Nuorisoseura ry
•	 Kelvän Kyläseura r.y.
•	 Kesälahden Nuorisoseura r.y.
•	 Kinahmon Nuorisoseura
•	 Kiteen nuorisoseura r.y.
•	 Kiteenlahden Nuorisoseura Sointu r.y.
•	 Kivilahden Nuorisoseura r.y.
•	 Koveron Nuorisoseura r.y.
•	 Kunnasniemen Nuorisoseura
•	 Kylänlahden Nuorisoseura r.y.
•	 Lehmon Nuorisoseura r.y.
•	 Lieksan Nuorisoseura ry
•	 Lipinlahden Nuorisoseura r.y.
•	 Mattisenlahden Nuorisoseura r.y.
•	 Murtorannan Nuorisoseura ry
•	 Mönnin Nuorisoseura r.y.



86

•	 Niemisen Nuorisoseura ry
•	 Niittylahti-Mulon Nuorisoseura
•	 Nuoriso-ja urheiluseura Sisu ry
•	 Nuorten kasvu ry
•	 Nurmeksen nuorisoseura ry.
•	 Outokummun Nuorisoseura
•	 Petäiskylän Nuorisoseura ry
•	 Rasivaaran Nuorisoseura r.y.
•	 Revonkylän Nuorisoseura
•	 Ronkelin Nuorisoseura r.y.
•	 Rääkkylän Nuorisoseura
•	 Salmenkylän Nuorisoseura r.y.
•	 Saramon Nuorisoseura ry
•	 Sarvinki-Pirttivaaran Nuorisoseura r.y.
•	 Valtimon Nuorisoseura
•	 Varpasalon Nuorisoseura
•	 Viekin nuorisoseura ry
•	 Värtsilän Nuorisoseura r.y.
•	 Ylikylän Nuorisoseura r.y.

Outokummun kaivosmuseon säätiö s.r. 

Outokummun kaivosmuseon säätiö s.r. perustettiin vuonna 1982 Ou-
tokumpu Oy:n ja Outokummun kaupungin toimesta. Säätiön tärkeim-
mäksi tehtäväksi määriteltiin Outokummun kaivosmuseon ylläpitäminen. 
Vuonna 1985 oudon kummun halki louhittiin museotunneli esittelemään 
kaivostyötä. Tunnelin esineet kuuluvat Kaivosmuseon kokoelmiin. Kai-
vosmuseo on ollut lukuisten tilapäisten näyttelyiden pitopaikka. Museon 
on järjestänyt vuoden aikana vähintään yhden tilapäisen näyttelyn perus-
näyttelyjensä lisäksi. Vuodesta 2001 lähtien kaivosmuseossa on järjestetty 
valokuvien katselu- ja tunnistustapahtumia. Tapahtumissa yleisöllä on ollut 
mahdollisuus tulla museoon katselemaan kuvia menneestä kaivoskulttuu-
rista ja Outokummun kaivosyhdyskunnasta sekä antamaan kuvista tietoja 
museolle. Kaivosmuseon ensimmäinen yleisölle tarkoitettu filmiesitys jär-
jestettiin vuonna 2002, minkä jälkeen esityksiä on pidetty muutaman kesän 
aikana. Museon on esittänyt kaivos- ja Outokumpu-aiheisia lyhytelokuvia 
omasta filmikokoelmastaan. Kaivosmuseon yleisölle suunnattuja tapahtu-
mia ovat olleet filmiesitysten lisäksi mm. opastetut bussikiertoajelut.
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Outokummun Karjalaiset ry 

Outokummun Karjalaiset ry:n on tarkoituksena toimia karjalaisten ja 
karjalaisuudesta kiinnostuneiden, myös paikkakuntalaisten, ihmisten  yh-
dyssiteenä toimintaympäristössään. Yhdistys kiinnittää  monipuolisesti 
huomiota karjalaiseen kulttuuriin, perinteeseen, tapoihin, sosiaaliseen ja 
vapaa-ajan toimintaan. Yhdistys järjestää kokoontumisia, opinto-kerho-
toimintaa, talkoita, kotiseutu-, teatteri- ja kesäjuhlamatkoja sekä pitää yh-
teyttä paikkakunnan kulttuurijärjestöihin ja seurakuntien viranomaisiin 
sekä paikalliseen sivistysvirastoon, toisiin Karjala-seuroihin, yliopiston sekä 
maakunta-arkiston yhdistykseen liittyviin viranhaltijoihin, jotka edistävät 
ja toteuttavat paikallisen ja karjalaisen kulttuurin yhteistyötä, unohtamatta 
paikallista järjestöyhteistyötä.   

Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen liitto ry 

Pohjois-Karjalan  Nuorisoseurojen Liitto ry on vuonna 1894 perustettu 
maakunnallinen piirijärjestö. Piirijärjestö toimii 44 paikallisen nuorisoseu-
ran keskusseurana, joka vastaa yhteisen nuorisoseuralaisuuden edistämi-
sestä alueellisen edunvalvonnan ja verkostoitumisen avulla. Keskusseuran 
tehtävänä on tukea paikallisten jäsenseurojen toimintaa ja kehittää niiden 
toimintaedellytyksiä. Nuorisoseuraliike on määrittänyt keskeiseksi toimi-
alakseen kulttuurisen nuorisotyön. Kuten liikkeen alkuvaiheissa, yhä edel-
leen painotetaan yhteisöllisyyttä  ja sosiaalisten taitojen oppimista erityis-
taitojen oppimisen rinnalla. Suomalaisen kulttuurin vaaliminen nähdään 
osana nuorisoseuraliikkeen aatesisältöä, mutta sen rinnalla kulkee luonte-
vana osana myös kansainvälisyys.

Suomi-Kiina-Seura ry (Joensuun paikallisjaosto) 

Seura ja sen paikallisosastot järjestävät monenlaisia tilaisuuksia: esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuksia, retkiä, elokuvanäytöksiä ja kiinalaisen ruuan iltoja – 
kuten ystävyysseurojen tapaan kuuluu. useilla paikkakunnilla harjoitetaan 
myös esimerkiksi ns. varjonyrkkeilyä, taijita. Seura järjestää myös mahdolli-
suuksien mukaan kiinan kielen kursseja. Seura välittää myös alustajia ja esi-
telmöitsijöitä eri oppilaitosten ja järjestöjen Kiina-tilaisuuksiin. Muutamien 
seuran osastojen toimesta on myös järjestetty ohjelmaa ja tapaamisia paik-
kakunnalla asuville kiinalaisille tai vietetty perinteisiä kiinalaisia juhlapäiviä 
yhteistyössä heidän kanssaan. Jäsenilleen seura tarjoaa tietoa Kiinasta erilais-
ten tilaisuuksien ja julkaisujen muodossa. Suomi–Kiina-seuralla on hyvät 
yhteydet kahteen kiinalaiseen järjestöön: Kiinan kansan ulkomaisia ystävyys-
suhteita hoitavaan seuraan sekä Kiinan kansainväliseen kulttuuriseuraan.
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Suomi-Venäjä-Seura – Samfundet Finland-Ryssland ry 

Seuran tarkoituksena on edistää Suomen ja Venäjän kansalaisten välis-
tä ystävyyttä ja yhteistyötä sekä tuottaa ja välittää tätä tukevia palveluita. 
Seura toimii Suomen ja Venäjän kulttuuri-, ympäristö- ja talousyhteistyön 
laajentamiseksi sekä lähialueiden ja suomensukuisten kansojen suhteiden 
kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kokoaa kansalaisia ja yhteisöjä toimi-
maan seuran tarkoituksen edistämiseksi, järjestää kulttuurivaihtoa, yhteis-
työprojekteja, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja kokouksia sekä 
tukee ystävyyskuntatoimintaa, julkaisee lehtiä ja kirjallisuutta, pitää yllä 
seuran toiminnasta ja Venäjästä tietoa tarjoavia Internet-sivustoja sekä har-
joittaa muuta tiedotustoimintaa, tuottaa ja levittää Venäjää ja sen alueen 
kansoja käsittelevää aineistoa Suomeen sekä Suomea esittelevää aineistoa 
Venäjälle sekä edistää venäjän ja suomalais-ugrilaisten kielten opetusta ja 
opiskelua.

Suomi-Venäjä Seuran osastot:

•	 Enon Venäjä-seura ry
•	 Kiihtelys-Venäjä-Seura
•	 Kontiolahti-Venäjä-Seura
•	 Lieksan Venäjän Ystävät ry
•	 Suomi-Venäjä Seuran Ilomantsin osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry
•	 Suomi-Venäjä Seuran Kiteen osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Kesälahden osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Lieksan seudun osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Outokummun osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Polvijärven osasto ry
•	 Suomi-Venäjä Seuran Rääkkylän osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Tohmajärven osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Tuupovaaran osasto ry
•	 Suomi-Venäjä-Seuran Värtsilän osasto ry.

Tuupovaara-Seura ry 

Tuupovaara-Seura ry. toimii vaaliakseen tuupovaaralaista kotiseutua pai-
kallisten erikoispiirteiden pohjalta. Ylläpitämällä ja kehittämällä museotoi-
mintaa ja kotiseutuarkistoa, järjestämällä kulttuuritilaisuuksia ja retkiä ja 
julkaisemalla kotiseutukirjallisuutta seura pyrkii edistämään paikkakunnan 
perinteen ja historian tuntemusta sekä vahvistamaan paikallista identiteet-
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tiä. Seuran merkittävin ja näkyvin saavutus on Koskenniskan mylly- ja kie-
varimuseon kunnostus ja kehittäminen. 

Ukko-Kolin Ystävät ry 
 
Yhdistyksen tehtävä on edistää vaarakarjalaisen luonnon- ja kulttuuripe-
rinnön suojelua ja hoitoa, Kolin alueen luonnon ja kulttuurin tutkimusta, 
ympäristökasvatustoimintaa, ympäristövalistusta ja luonto- ja kulttuuri-
matkailun yleisiä edellytyksiä alueella, huomioon ottaen luonnonsuojelul-
liset näkökohdat sekä tukea valtion omistaman ja Metsähallituksen ylläpi-
tämän Kolin kansallispuiston toimintaa.

Uuden kulman kannatusyhdistys ry 

uuden kulman kannatusyhdistys ry aloitti syyskuussa 2009 Euroopan 
unionin Youth in Action -ohjelmaan kuuluvan hankkeen ”Nuori kulma 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman elinympäristön kehittämiseen”, joka 
jatkui helmikuuhun 2011 saakka. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa 
spontaanisti syntyneen nuorisotoiminnan kanavoiminen pysyväksi toimin-
tarakenteeksi ja luoda Joensuuhun uudenlainen aktiivisen kansalaistoimin-
nan keskus ja keskittymä. Nykyään yhdistys toimii hallinnoivana kattojär-
jestönä Väen talolle, hankkeen aiemmin rahoittamalle rakennukselle, joka 
tarjoaa toimitiloja kaikille yhteisöille ja järjestöille, jotka niitä tarvitsevat. 

11.2. Case Kontiolahti-seura ry

Kontiolahti-seura ry on perustettu vuonna 1957, ja sen toiminnan keskei-
set alueet ovat kotiseutuaatteen ja -työn edistäminen Suomen Kotiseutulii-
ton toimintalinjojen ja paikallisten tarpeiden pohjalta. Vuosikymmenittäin 
painopistealueet ovat vaihdelleet. Vuodesta 1994 toiminnan keskuspaik-
ka on ollut Kontiolahden kirkonkylässä sijaitseva Kotiseutukeskus. Se on 
tyypillinen pohjoiskarjalainen maalaistalo piha-alueineen, ja sen avulla 
tehdään tunnetuksi pohjoiskarjalaista talonpoikaista elämäntapaa. Seura 
järjestää kotiseutukeskuksessa omia tilaisuuksiaan ja sitä vuokrataan yksi-
tyiseen käyttöön.

Seura järjestää eri-ikäisille, lähinnä peruskouluikäisille ja II asteen opiske-
lijoille leirikouluja, joissa perehdytään elämyksellisesti kotiseutukeskuksessa 
töitä tehden talonpoikaiseen elämäntapaan. Seura ylläpitää myös paikallis-
museota, joka on avoimena kesäaikaan. Seura harjoittaa aktiivista tutkimus-
perinnettä, johon perinteen opetus perustuu sekä julkaisutoimintaa.
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Seuran vuosibudjetti on ollut viime vuosina noin 20 000 euroa, mistä 
suurin osa on kulunut Kotiseutukeskuksen ylläpitoon. Seuran tulot ovat 
koostuneet pääasiallisesti Kotiseutukeskuksen vuokrista, jäsenmaksuista ja 
avustuksista. Koko kiinteistön pystyttämiseksi ja ylläpitämiseksi seura on 
saanut julkisen vallan (valtio/opetus-ministeriö, Kontiolahden kunta), lii-
kelaitoksien (mm. pankit) ja yksityisten avustuksia.

 Seura on saanut yksittäisiin projekteihin Leader-rahoitusta, rahoitusta 
Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä, Joensuun Seudun Osuuspankilta 
ja kunnalta. Talkootyöväen panostus on kaikissa hankkeissa mittava. Seura 
osallistuu omalla panoksellaan tapahtumien järjestämiseen sekä ottaa kan-
taa kontiolahtelaisena järjestönä kunnallisen päätöksenteon valmisteluun 
lausunnonantajatahona. Kontiolahti-seura toimii yhteistyössä Suomen 
Kotiseutuliiton kanssa. Seura toimii kuntien, seurakuntien ja järjestöjen 
kanssa edistääkseen matkailua, elinkeinoelämää, ympäristö-, opetus- ja 
kulttuuritointa. 

11.3. Case Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry 

Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry on vuonna 1894 perustettu Suo-
men Nuorisoseurojen Liitto ry:n maakunnallinen piirijärjestö, jonka toimi-
alueena on Pohjois-Karjalan maakunta. Pohjois-Karjalassa toimii tällä hetkellä 
22 paikallista nuorisoseuraa. Nuorisoseurantaloja maakunnassa on kaikkiaan 
21. Osa taloista on yhteisomistuksessa jonkin toisen järjestön kanssa. 

Piirijärjestö toimii paikallisten nuoriseurojen keskusseurana, jonka teh-
tävänä on tukea jäsenseurojen toimintaa ja kehittää niiden toimintaedel-
lytyksiä yhteistyössä paikallisten seuratoimijoiden sekä Suomen Nuoriso-
seurojen Liiton kanssa. Keskusseura vastaa yhteisen nuorisoseuralaisuuden 
edistämisestä alueellisen edunvalvonnan ja verkostoitumisen avulla. Nuori-
soseuratoiminnan perustan muodostavat erilaiset nuoriso-, kulttuuri- ja lii-
kuntaharrastukset. Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry:n keskeisenä 
toimintana on jo 20 vuotta toiminut balettikoulu.

 Suomen Nuorisoseurojen Liiton hakema ja edelleen piirijärjestöilleen 
tilittämä OKM:n nuorisotyötä tekevien järjestöjen yleisavustuksen lisäksi 
Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto saa säännöllistä avustusta Pohjois-
Karjalan Nuorisotyön Tukisäätiöltä, jonka alkupääoma on 1990-luvulla 
muodostettu keskusseuran osakkeista. Säätiön tarkoituksena on tukea nuo-
risoseuratyötä maakunnassa. Omatoiminen varainhankinta muodostuu 
mm. balettikoulun lukukausimaksuista, taiteenperusopetuksen tuottami-
sesta ostopalveluna Joensuun kaupungille, osallistumismaksuista, pääsylip-
pu- ja kahviotuloista, jäsenyhdistysten jäsenmaksuista sekä erilaisista hae-
tuista avustuksista.

Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto hakee avustuksia toimintaan-
sa säännöllisesti. Erilaisten projektien tai uusien avauksien toteuttaminen 
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vaatii aina ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi pyritään toiminnan saavutetta-
vuuteen ja esteettömyyteen myös taloudellisesti. Viimeisen viiden vuoden 
aikana yhdistys on saanut apurahoja Joensuun kaupungilta ja Suomen 
Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahastosta. Pohjois-Karjalan Nuoriso-
seurojen Liitto hakee myös kaikkeen kurssi- ja opintokerho-toimintaansa 
avustusta Opintokeskus Kansalaisfoorumilta.

Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry on jäsenenä seuraavissa 
yhteisöissä: Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Suomen Nuoriso-opiston 
kannatusyhdistys ry, MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry, Karjalaisen 
Kansantaiteen Yhdistys Kajakka ry ja Suomen Tanssioppilaitosten Liitto 
Stopp ry.

11.4. Case Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry 

Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry on vuonna 1973 perustettu 
Kalevan Nuorten Liitto ry: n maakunnallinen piirijärjestö, jonka toimi-
alueena on Pohjois-Karjalan maakunta. Kalevan Nuorten Piirin jäseninä 
on Pohjois-Karjalassa 21 paikallista nuorisoseuraa, joiden alle 16-vuotiaat 
jäsenet ovat Kalevan Nuoria. Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry 
kuuluu Nuorisoseurajärjestöön, jonka toiminnan perustan muodostavat 
erilaiset kulttuuri- ja liikuntaharrastukset. Kalevan Nuorten Pohjois-Kar-
jalan Piirin tehtävänä on tukea Kalevan Nuorten toimintaa paikallisissa 
jäsenseuroissa. Piirijärjestö pyrkii edistämään lasten ja nuorten vapaa-ajan 
toimintaa yhteistyössä paikallisten seuratoimijoiden ja Kalevan Nuorten 
Liiton kanssa. 

Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri toteuttaa tarkoitustaan tuot-
tamalla erilaisia lasten kulttuuritapahtumia sekä ohjaajakoulutuksia ja vi-
rikekursseja. Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piirin kenties tunnetuin 
tapahtuma Kulttuurisavotta järjestettiin 36:nnen ja toistaiseksi viimeisen 
kerran vuonna 2010. Vuonna 2012 Kalevan Nuorten Piiri keskittyy järjes-
tämään TANSSIMYRÄKKÄ – Joensuun tanssikatselmusta. Kansantanssin 
ohjaajakoulutusta toteutetaan myös itäisen Suomen piirijärjestöjen kanssa 
yhteistyössä

Kalevan Nuorten Liiton hakema ja edelleen piirijärjestöilleen tilittämä 
OKM:n nuorisojärjestöjen yleisavustuksen lisäksi Kalevan Nuorten Pohjois-
Karjalan saa säännöllistä avustusta Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tukisäätiöl-
tä, jonka alkupääoma on 1990-luvulla muodostettu keskusseuran osakkeista. 
Säätiön tarkoituksena on tukea nuorisoseuratyötä maakunnassa. Omatoimi-
nen varainhankinta muodostuu osallistumismaksuista, pääsymaksutuotoista, 
jäsenyhdistysten jäsenmaksuista sekä erilaista haetuista avustuksista.

Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri hakee avustuksia toimintaan-
sa säännöllisesti. Erilaisten projektien tai uusien avauksien toteuttaminen 
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vaatii aina ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi se pyrkii toiminnan saavutetta-
vuuteen ja esteettömyyteen myös taloudellisesti. Viimeisen viiden vuoden 
aikana yhdistys on saanut apurahoja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta, 
Aino ja Olla Teräsvuoren säätiöltä, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöl-
tä, Alfred Kordelinin yleisestä edistys- ja sivistysrahastosta, Suomen Kult-
tuurirahaston Pohjois-Karjalan Rahastosta, Joensuun kaupungilta ja Itä-
Suomen lääninhallitukselta. Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri hakee 
myös kaikkeen kurssi- ja opintokerho-toimintaansa avustusta Opintokes-
kus Kansalaisfoorumilta.

Vuonna 2012 ensimmäistä kertaa järjestettävää TANSSIMYRÄKKÄ 
– Joensuun tanssikatselmusta on suunniteltu alusta alkaen yhteistyössä 
Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry:n balettikoulun, Nuorisoseura 
Motoran, Pohjois-Karjalan Tanssiopiston ja Cat Peoplen kanssa. Tavoittee-
na on luoda uudenlainen tanssinharrastajien kohtauspaikka ja saada har-
rastustoiminnalle näin myös näkyvyyttä ja kehittää sitä edelleen. Kalevan 
Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry on pitkään tehnyt yhteistyötä myös pet-
roskoilaisen tanssikoulun ja sen opettajan Nikolai Vahterovin kanssa. 
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12. MUUT SATUNNAISTA 
KULTTUURITOIMINTAA  
HARJOITTAVAT 
YHDISTYKSET
Yhdistykset, säätiöt tai muut, joiden varsinainen tarkoitus ei ole kulttuuri-
painotteinen, mutta jotka voivat esimerkiksi tarkoituksensa toteuttamiseksi 
järjestää jonkinlaista kulttuuritoimintaa.

12.1. Muut satunnaista kulttuuritoimintaa harjoittavat 
yhdistykset Pohjois-Karjalassa

Muita satunnaista kulttuuritoimintaa harjoittavia yhdistyksiä nousi selvi-
tyksessä Pohjois-Karjalasta esiin yhteensä 25. 16 näistä yhdistyksistä sijoit-
tuu Joensuuhun, kaksi Lieksaan ja loput ympäri maakuntaa. Yksittäisiä täl-
laisia yhdistyksiä ovat muun muassa Kuppiiset ry Kesälahdella, Nurmeksen 
naisvoimistelijat ry Nurmeksessa, Pohjois-Karjalan ensikoti ry Outokum-
mussa, Puu-Juuka yhdistys ry Juuassa, Raatevaaran kyläyhdistys ry Kiihte-
lysvaaralla ja Suoranta-seura ry Kiteellä.

usein samalla tavoin satunnaisesti kulttuuritoimintaa Pohjois-Karjalassa 
harjoittavat erilaiset kotiseutuyhdistykset ja paikallisseurat, joista Suomen 
kotiseutuliiton Pohjois-Karjalan jäsenyhdistyksiä on 24. Lista kokonaisuu-
dessaan löytyy osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi. 

Tähän selvitykseen tarkemmaksi esimerkiksi on nostettu Lieksan Tu-
kipiste ry, jonka kautta satunnaista kulttuuritoimintaa on mahdollista tar-
kastella.
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TAuLuKKO 11. Pohjois-Karjalan muut satunnaista kulttuuritoimintaa 
harjoittavat yhdistykset

Enon Kaverikellari ry Joensuu
Joensuun Kataja ry/Joensuun sirkuskoulu Joensuu
Joensuun konservatorion opettajayhdistys ry Joensuu
Joensuun seudun seksuaalinen tasavertaisuus Hobiles ry Joensuu
Kolme avainta ry Joensuu
Kotikartanoyhdistys ry Joensuu
Kulttuurivirta ry Joensuu
Kuppiiset ry Kesälahti
Lieksan Kehitysvammaisten Tuki ry Lieksa
Lieksan tukipiste ry Lieksa
Louhi Ilpotar ry Joensuu
Marjalan asukasyhdistys ry Joensuu
Nefa-Joensuu ry. Joensuu
Nurmeksen naisvoimistelijat ry Nurmes
Patapuro ry Joensuu
Pohjois-Karjalan draamakasvattajat ry Joensuu
Pohjois-Karjalan ensikoti ry Outokumpu
Puu-Juuka yhdistys ry Juuka
Raatevaaran kyläyhdistys ry Kiihtelysvaara
Reuna ry Joensuu
Savotan Santerit ry Joensuu
Suoranta-seura ry Kitee
utran asukasyhdistys ry Joensuu
Äänivyö ry Joensuu

Ainejärjestöt yliopistossa

Ainejärjestö on yleensä yliopiston tai korkeakoulun opiskelijakunnan pii-
rissä toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen 
tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa (http://www.
uef.fi/kemia/ainejarjesto). Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöt kokoavat yh-
teen kunkin alan opiskelijat ja painottavat usein toiminnassaan sosiaalisten 
kontaktien luomista järjestämällä sekä jäsenilleen että muille avoimia ta-
pahtumia sekä toimintaa.
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•	 Ablaut ry (saksa)
•	 Bunsen (kemia)
•	 Echo ry (englanti)
•	 Epsilon ry (fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytiede)
•	 Fides Ostiensis ry (läntinen teologia)
•	 Iskra ry (venäjä)
•	 Joensuun metsäylioppilaat ry (metsätieteet)
•	 Joensuun Askultanttikunta ry eli Joraus (aineenopettaja)
•	 Kassos ry (kasvatustiede, kasvatussosiologia ja aikuiskasvatus-

tiede)
•	 Legio Ostiensis ry (oikeustieteet)
•	 Lingtwisti ry (kielenkääntäjät)
•	 Loikka (ympäristöpolitiikka ja oikeus)
•	 Lätta Linjen (ruotsi)
•	 Mikrovillus (biologia)
•	 Nomenklatuura ry (sosiologia)
•	 Oidipus ry (psykologia)
•	 Opossumi ry (opinto-ohjaajat)
•	 Optimi ry (kauppatieteet)
•	 Poikkeus ry (erityispedagogiikka)
•	 Popsi (luokanopettajat)
•	 Praxis ry (yhteiskuntapolitiikka ja filosofia)
•	 Subjekti (naistutkimus)
•	 Varnitsa (historia)
•	 Joensuun yliopiston ylioppilaskunta ry (Elokuvakerho X)

Lieksan Tukipiste ry 

Lieksan Tukipiste  ry  on yleishyödyllinen yhdistys, joka  on vuodesta 
1997  alkaen toiminut ihmisten  vahvuuksien  löytämiseksi sekä  avun ja 
mielekkään elämänsisällön tarjoamiseksi. Toimintaa on oman rahoituksen 
lisäksi järjestetty Lieksan kaupungin, ELY-keskuksen, RAY:n ja Eu:n Lea-
der-rahoituksen turvin. Lieksan Tukipisteellä voi käydä tekemässä käsitöitä 
ja askartelemassa. Lisäksi yhdistys järjestää monenlaisia tapahtumia, retkiä 
ja juhlia ympäri vuoden.

Nurmeksen Naisvoimistelijat ry 

Nurmeksen Naisvoimistelijat ry on perinteikäs vuonna 1932 perustettu 
seura. Naisvoimistelijat tarjoavat jumppaajille laadukasta, monipuolista ja 
terveyttä edistävää vapaa-ajan kuntoliikuntaa. Laadukkaiden tuntien sisäl-
löstä vastaavat ammattitaitoiset, positiiviset ohjaajat.
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Joensuun Kataja ry / Sirkuskoulu 
 
Sirkuskoulutoiminta voimistelujaostossa on aloitettu syksyllä 2001. Ker-
ran viikossa pidettävissä harjoituksissa opetellaan muun muassa akrobatiaa, 
jongleerausta, vannetaiteilua, diabololla temppuilua, yksipyöräisellä ajolla, 
tasapainolautailua, isolla pallolla taiteilua ja heposen kanssa pelleilyä.

Kotikartanoyhdistys ry 

Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama yleishyödyl-
linen yhdistys, joka mahdollistaa toimintaympäristön kansalaisille, jäsen-
järjestöille ja monille muille toimijatahoille ihmisläheisessä yhteisössä Jo-
ensuun Hukanhaudalla. Kotikartanoyhdistys ry järjestää ennaltaehkäisevää 
ja kuntouttavaa mielenterveystyötä, työelämävalmiuksia edistävää päivä- ja 
työtoimintaa, koulutus- ja kurssitoimintaa, kerho- ja vertaisryhmätoimin-
taa sekä leirejä.

Pohjois-Karjalan ensikoti ry 

Yhdistyksen perustehtävää on matalankynnyksen ennaltaehkäisevä,  avo-
palveluna toteutettava lastensuojelutyö, jonka tarkoituksena on turvata lap-
sen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea 
vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä ja katkaista perheväkivaltaa.

Puu-Juuka yhdistys ry 

Puu-Juuka yhdistys ry. toimii Puu-Juuan säilyttämisen ja kehittämisen 
puolesta. Puu-Juuka on Juuan kirkonkylän vanha keskusta. Alue sijaitsee 
Juuanjoen ja valtateiden väliin jäävässä kolmiossa. Puu-Juuka edustaa har-
vinaiseksi käynyttä rakennettua ympäristöä, jollaista ei enää rakenneta.

Utran asukasyhdistys ry

utran asukasyhdistys kehittää yhteistyössä Joensuun kaupungin ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa yhteisiä asuinalueen ympäristöön ja viihtyvyy-
teen liittyviä asioita. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jo-
kaiselle avoimet kevät- ja syyskokoukset sekä pyrkii voimiensa ja taitojensa 
puitteissa järjestämään asukkaiden kesken talkoita, virkistystoimintaa ja 
tapahtumia yms.
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12.2. Case Lieksan tukipiste ry

Yhdistys on perustettu 1997, ja sen toimintaan kuuluvat työllistäminen 
(ruokapalvelu, avustustoiminta, konttorityöt), vapaaehtoisten koulutus, 
rekrytointi ja välitys, erilaisten kulttuuri- ja muiden tilaisuuksien järjes-
täminen, kansalaisten kohtaamispaikkana toimiminen, tilan tarjoaminen 
järjestöille, maahanmuuttajatyö sekä projektityö.

Yhdistyksen liikevaihto on noin 300 000 €. Rahoittajia ovat tällä het-
kellä RAY, TE-toimisto ja Lieksan kaupunki. Muu rahoitus hankitaan jä-
senmaksuilla, myyjäisillä, arpajaisilla, kirpputorilla ja käsitöiden myynnillä. 
Rahaa on haettu Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta monikulttuurisiin ti-
laisuuksiin ja ELY-keskukselta työllisyysprojekteihin.

Yhdistys  tekee yhteistyötä Lieksan kaupungin kanssa (kimppakyyti, 
avustustoiminta, liikunta, kulttuuri, maahanmuutto-, vanhus- ja kehitys-
vammatyö), kuntoutuskoti Onnelan kanssa (mielenterveyskuntoutujat). 
Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Lieksan vanhaintaloyhdis-
tys (asukaskerhot), Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys (maahanmuutto) 
Lieksan kristillinen opisto (maahanmuuttotyö), Honkalampisäätiö (vam-
mais- ja maahanmuuttajatyö), Monikulttuurinen Lieksa -hanke (maahan-
muuttajatyö), Lieksan kirjasto (kirjojen vieminen liikuntaesteisille), päi-
väkeskus KARPALO (vanhustyö), SPR:n Lieksan osasto ja Savo-Karjalan 
piiri (maahanmuuttotyö, vapaaehtoiskoulutus), tilaisuuksia järjestävät yh-
distykset (n. 20 kpl) ja Ystävän pysäkki Nurmes (vapaaehtoiskoulutus ja 
vapaaehtoistyö).
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13. EI-AKTIIVISET 
YHDISTYKSET 

13.1. Ei-aktiivisia yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa

Tähän lukuun on koottu kesän selvityksessä esiin nousseita yhdistyksiä, 
jotka ovat yhdistysrekisterin mukaan toiminnassa, mutta käytännössä nii-
den toiminta on tällä hetkellä joko hiipunut tai kokonaan olematonta. 
Koska yhdistyksiä harvoin poistetaan pysyvästi rekisteristä, voi toiminnan 
taso vaihdella yhdistyksen sisällä suurestikin eri aikoina, välillä lakaten ko-
konaan.

Taulukossa 12 on esitelty 19 Pohjois-Karjalaan eri luovan alan yhdis-
tystä, joilla ei tällä hetkellä ole aktiivista toimintaa, mutta jotka ovat olleet 
aktiivisia 2000-luvulla ja siksi päätyneet selvitykseen. 11 yhdistystä sijoit-
tuu Joensuuhun muiden jakaantuessa ympäri maakuntaa. Brahean Krii-
varit ry ja Lieksan Nuorisokuoro ry sijoittuvat Lieksaan, Kinokulttuuri ry 
ja Piktuuri Seura r.y. Outokumpuun ja Kaiken maailman lapset ry sekä 
Kulttuuriyhdistys Kultivaattori ry Polvijärvelle. Yksittäisiä ei-aktiivisia yh-
distyksiä ovat Keski-Karjalan Musiikinystävät - Anjushka ry Tohmajärvellä 
ja Rääkkylän kansanmusiikkiyhdistys ry Rääkkylässä.
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TAuLuKKO 12. Pohjois-Karjalan ei-aktiivisia yhdistyksiä

Brahean Kriivarit ry Lieksa
Joensuu Big-Band-yhdistys ry Joensuu
Joensuun Laulujuhlien Kannatusyhdistys r.y. Joensuu
Kaiken maailman lapset ry Polvijärvi
Kamariteatteriyhdistys Hermes ry Joensuu
Kalake ry - Karjalan lastenkulttuurin kehittämisyhdistys Joensuu
Keski-Karjalan Musiikinystävät - Anjushka ry Tohmajärvi
Kinokulttuuri ry Outokumpu
Kulttuuriyhdistys Ilmiö ry Joensuu
Kulttuuriyhdistys Kultivaattori ry Polvijärvi
Lieksan Nuorisokuoro ry Lieksa
Piktuuri Seura r.y. Outokumpu
Pohjois-Karjalan Kätsä ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Tanssitaiteen Tuki ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Valokuvataiteen seura ry Joensuu
Rääkkylän kansanmusiikkiyhdistys ry Rääkkylä
Teatteri Kaamea Poksahdus ry Joensuu
Teatteriryhmä 101:n kannatusyhdistys ry Joensuu
Venäläisen folkmusiikin ystävät ry Joensuu

Grafiikan työhuone ry

Yhdistys on kansalaisopiston alaisuudessa toimivan ryhmän muodostama, 
ja sen tarkoituksena on lisätä jäsenten taitoja grafiikan eri menetelmien 
hallinnassa ja pitää yllä harrastustoimintaa siihen liittyen. Yhdistys on jär-
jestänyt aiemmin pienimuotoista näyttelytoimintaa ja kesällä avoimia ovia 
jäsenille, mutta on tällä hetkellä vailla tiloja, ja siksi toiminta on ”jäissä”.

Joensuun Big-Band-yhdistys ry

Joensuun konservatorion yhteydessä toiminut Big Band -orkesteri, joka on 
järjestänyt leirityksiä ja konserttitoimintaa. Toiminta on lopetettu.
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Karjalan lastenkulttuurin kehittämisyhdistys – KALAKE ry

Kalake ry on lasten ja nuorten kulttuurin sekä hyvinvoinnin kehittämistä 
toteuttava yhdistys. Kaikki sen hallituksen jäsenet ja aktiivit ovat nuori-
sotyön moniosaajia. Yhdistys luo monipuolisia tapahtumia sekä vaikuttaa 
lasten ja nuorten oloihin epäsuorasti yrityksille ja yhteisöille tarjottujen pal-
veluiden ja koulutuksien avulla. Kaikki palveluista syntyvä tuotto käytetään 
lastentapahtumien ja palveluiden kehittämiseen.

Keski-Karjalan Musiikinystävät – Anjushka ry

Yhdistyksen toimintana on ollut konserttien järjestäminen ja vastaavien 
kulttuuritilaisuuksien organisaattorina toimiminen. Yhdistyksellä ei ole ol-
lut toimintaa vuoden 2009 jälkeen.

Kinokulttuuri ry

Yhdistys järjesti Kinokisa-lyhytfestivaalin, mutta se ei ole ollut toiminnassa 
noin viiteen vuoteen.

Kulttuuriyhdistys Ilmiö ry

Kulttuuriyhdistys Ilmiö ry:n pääasiallinen tarkoitus on edistää kulttuurin 
tasoa ja kehittämistä taiteen kaikilla sektoreilla, luoda toimintaedellytyk-
siä erilaisille kulttuuritapahtumille, edistää taiteen eri alojen verkottumista 
sekä kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta ja uudistaa ja kehittää 
kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Lieksan nuorisokuoro ry

Yhdistys on toiminut nuorisokuorona, jolla on ollut muutama konsertti 
vuodessa, esiintymisiä tilauksesta ja koulun juhlissa. Toiminta on keskey-
tynyt, mutta yhdistys on aiemmin toiminut koulun lukukausien aikana.
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Piktuuri Seura r.y.

Taideyhdistys, joka koostuu joko taiteen tekemistä opiskelleista tai opiske-
levista jäsenistä. Pääasiallisena toimintona yhdistyksellä on ollut jäsenten 
teosten, maalausten, piirustusten, veistosten, esittely näyttelytoiminnalla.  
Nykyään toiminta on tauolla aktiivisten jäsenten puuttuessa.

Teatteri Kaamea Poksahdus ry

Yhdistys on toiminut lasten- ja nukketeatterina ja tuottanut yhdestä kah-
teen ensi-iltaa vuodessa ja järjestäen kiertueita. Nukketeatteritalon menetys 
Joensuussa on jättänyt ryhmän vaille tilaa, ja siksi toimintakin on hiipunut.

Venäläisen folkmusiikin ystävät ry 

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä venäläisen folkmusiikin tunnettuutta 
Suomessa. Käytännössä yhdistyksen julkinen toiminta on ollut Folkswa-
gen-yhtyeen varassa. Tällä hetkellä yhdistys nukkuu, sillä myös Folkswagen 
on epämääräisellä tauolla.
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alat Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Julkai-
susarja C: 48. http://kronos.pkamk.fi/tietopalvelut/pdf/C48_verkko-
versio.pdf
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LIITE 1. Apurahat ja rahoitukset

Tässä liitteessä yhdistyslistaukseen on kunkin yhdistyksen kohdalle merkitty 
mahdolliset apurahat. Sarakkeiden sisältö on vasemmalta oikealle: Pohjois-
Karjalan taidetoimikunta, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö KKES, 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan Leaderit (Vaara-Kar-
jalan, Joensuun ja Keski-Karjalan). Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan 
osalta näkyvissä ovat kaikki haetut apurahat ilman erittelyä myönnettyihin 
tai hylättyihin hakemuksiin. Muiden rahoittajien kohdalla merkinnät ker-
tovat myönnetyistä apurahoista. Apurahat on merkitty vuosittain, paitsi 
Leadereiden kohdalla, joista myöntämisvuosia ei ollut kaikilla hankkeilla 
saatavilla.

Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan apurahahakemukset ovat vuosilta 
2000–2011. Ne on alun perin lajiteltu yhdeksään osa-alueeseen: eloku-
vataide, kirjallisuus, kuvataide, muotoilu, säveltaide, valokuvataide, näyt-
tämö- ja puhetaide, tanssitaide sekä muut/poikkitaiteelliset. Tässä luokit-
telussa on seurattu väljästi tuota jaottelua. Osa-aluejaottelusta poikkeavat 
apurahahakemukset on merkitty kunkin yhdistyslistan loppuun. Näin tu-
lee esille myös saman yhdistyksen toimiminen usealla osa-alueella.

Jokaista osa-aluetta on merkitty erilaisella symbolilla. Merkintä on tehty 
ainoastaan silloin, mikäli yhdistys on hakenut apurahaa myös muussa kuin 
”omassa” osa-alueessaan. 

Symbolit ovat seuraavat:
> elokuvataide
< kirjallisuus
* säveltaide
** kuvataide
***muotoilu
¤ näyttämö- ja puhetaide
# valokuvataide
+ tanssitaide
^ muut/poikkitaiteelliset

Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön myönnetyt apurahat on poimittu 
manuaalisesti säätiön toimintakertomuksista vuosilta 2000–2011. Mukaan 
on otettu ainoastaan Pohjois-karjalan yhdistyksille myönnetyt apurahat, 
jättäen ulkopuolelle muun muassa yksityishenkilöille, sukuseuroille/yhdis-
tyksille tai työryhmille myönnetyt avustukset. Lista ei ole kattava, mukaan 
on poimittu erityisesti kulttuuriin liittyviä apurahoja. Suurin osa esimer-
kiksi kotiseutuyhdistyksille (ja muille, tässä mainitsemattomille yhdistyk-
sille) myönnetystä rahoituksesta on kohdistettu jonkinlaisen historiikin 
julkaisemiseen, myös tapahtumien ja näyttelyiden järjestämiseen on myön-
netty rahoitusta.



106

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tiedot on poimittu Internet-sivuilta 
(http://www.pohjois-karjala.fi/Resource.phx/maakuntaliitto/index.htx) 
julkaisut -osiosta löytyvistä sekä erikseen pyydetyistä tilinpäätöksistä vuo-
silta 2000–2010. Vuosituhannen alkuvuosina rahoitusta on myönnetty 
Pohjois-Karjalan kehittämisrahastosta, ja vuodesta 2008 eteenpäin Pohjois-
Karjalan tulevaisuusrahastosta. 

Leadereiden myöntämät rahoitukset on poimittu maakaista.fi Internet-
sivujen alta löytyvistä listauksista. Tiedot ovat kohtalaisen uusia, eikä Vaa-
ra-Karjalan Leaderilta ole merkitty hankkeiden toteuttamisvuosia.
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1. ELOKUVA 
    

 
taidetoi-

mik.
KKES   

maa-
kun-
taliit-

to   
ELY

Elokuvakerho Velliini Joensuu
Joensuun Elokuvaajat ry Joensuu 02-04
Joensuun elokuva ja teatteri ry 
rekisteröimätön yhdistys Joensuu

Joensuun yliopiston ylioppilas-
kunta ry/Elokuvakerho  X Joensuu 02

Lieksan Elokuvakerho r.y. Lieksa
Pohjois-Karjalan alueellinen 
elokuvayhdistys ry Joensuu 10

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry 2010: Suomalais-venä-
läinen elokuvafoorumi
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2. KIRJALLISUUS

.    maakuntaliitto   ELY

taidetoi-
mik KKES

maa-
kunta-
liitto

ELY

H. P. Lovecraft - His-
toriallinen seura ry Joensuu

Martva r.y. Kitee 01-03,05-
11

Pogostan Pegasos ry Ilomantsi
Pohjois-Karjalan kir-
jailijayhdistys ukri ry Joensuu 00-11 08

Runo- ja laulumaail-
ma ry Liperi

Runon Ystävät ry Joensuu 07¤ 07
Sanaratas ry Joensuu 11 11
Vuonislahden Taiteili-
jatalo ry Lieksa 06<,09¤ 08-09 09-10

<kirjallisuus
¤näyttämö- ja puhetaide

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Vuonislahden Taiteilijatalo ry 2009: Kenraali Tijana/Olli Tiainen Suo-
men sodan sankari, 
- Vuonislahden Taiteilijatalo ry 2010: Vuonislahden Taiteilijatalo Hupelin 
toiminnan käynnistäminen, tuotteistaminen ja markkinointi
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3. KUVATAIDE

taidetoimik KKES
maa-

kunta-
liitto

ELY

Ars-Ko Kontiolahden 
kuvataideyhdistys ry Kontiolahti

Enon Taideyhdistys ry Eno
02-03,04^, 

05-07, 
09,11

06,09

Grafiikan työhuone ry Nurmes 10
Joensuun Grafiikanpajan 
Ystävät ry Joensuu 06

Joensuun sarjakuvaseura Joensuu 01-02,06
Joensuun taidemuseon 
ystävät ry Joensuu

Joensuun Taiteilijaseura ry Joensuu 00-11 06,08,09
Keski-Karjalan taideyh-
distys ry Kitee 00^

Kirsikoti ry Lieksa
01-03, 

04<,08#, 
10

02,05,09

Lieksan lasten ja nuorten 
taidekoulun kannatusyh-
distys ry

Lieksa 00,02-
03,04^, 07

Lieksan Taideyhdistys ry Lieksa 00,07,09
Outokummun Taideyh-
distys ry Outokumpu 01,03-11 06,11

Polvijärven kuvataideyh-
distys Polvijärvi

Taidekartta ry Joensuu 09-11

Taidekeskus Ahjon kan-
natusyhd. Ry Joensuu

00-01, 
02+,03^, 
04,05^-
09^,10, 

11^

00,05,07-
10 04
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Taideyhdistys Harha ry Joensuu 07^,08, 
10-11

<kirjallisuus
#valokuvataide
+tanssitaide
^muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry 2004: Groteskin taiteen museo + 
tapahtumat



111

4. KÄSITYÖ

taidetoi-
mik KKES

maa-
kunta-
liitto

ELY

Ilomantsin Käsityöläiset ry  Ilomantsi
Joensuun Kivikerho ry Joensuu
Juuan Kädentaito ry Juuka
Kontiolahden käsityöläiset r.y. Kontiolahti
Käsityöyhdistys Lippi ry Liperi x
Outokummun Kivikerho ry Outokumpu
Piänkiäntäjät ry Polvijärvi
Rääkkylän Seudun Taitajat ry Rääkkylä
Taito Pohjois-Karjala ry 
(*vuosina 2004, 2007, 
2008 Pohjois-Karjalan käsi- 
ja taideteollisuus ry)

Joensuu 02***-
03***,07^

04*,07*, 
08*, 10 01-02

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry 
Joensuun kilta Joensuu

Tohmajärven Taiteenystävät 
Okra ry Tohmajärvi

Tuupovaaran käsityöläiset 
TuuKÄS r.y. Joensuu

Valtimon kädentaitajat ry Valtimo
Ylä-Karjalan Käsityöläiset ry Nurmes

***muotoilu 
^muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maaseutuliiton myöntämä rahoitus:
- Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry 2001 ja 2002: Käsityö- ja pk 
–yrittäjien myyntitapahtuma TÄRSKYT

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- Käsityöyhdistys Lippi ry: Käsi kädessä -hanke, Osaamista, yhteistyötä ja 
kansainvälisyyttä käsityöläisille 2010 - 2013
- Käsityöyhdistys Lippi ry: Lipin kansainvälistymishanke, esiselvitys 2011 
- 2012
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5. MUSIIKKI

taidetoi-
mik KKES maakun-

taliitto ELY

Ablobatur ry Joensuu

Canzonetta kuoro ry Joensuu 00, 
05, 11

Eettisesti Innovatiiviset 
Kulttuurin uudistajat 
EIKu ry

Liperi 10

Enon Harmonikkakerho 
ry Joensuu x

Enon Kirkkokuoro ry Joensuu 00^
Enon Mieslaulajat ry Joensuu
Enon Nuorisomusiikki-
yhdistys ry Joensuu

Grand Old Rockers of 
Joensuu ry Joensuu

Hilpeä Huilu Musiikki- ja 
Näyttämötaidetta ry Joensuu 08

Ilomantsin kamarikuoro ry Ilomantsi
Ilomantsin Mieslaulajat ry Ilomantsi 06
Ilomantsin ortodoksinen 
kuoro ry Ilomantsi 00-02

Ilomantsin Rock-musiik-
kiyhdistys r.y. Ilomantsi

Jazzkerho -76, Joensuu ry Joensuu 00-11

Joensuun Harmonikka-
kerho ry Joensuu

Joensuun kaupunginor-
kesterin ystävät ry Joensuu

Joensuun kelttiläisen 
musiikin ystävät ry Joensuu

Joensuun kirkkokuoro ry Joensuu
Joensuun kitaraseura ry Joensuu



113

Joensuun Laulupelimannit Joensuu 08-09 06

Joensuun Mieslaulajat ry Joensuu 00,07,10-
11 07-10 01

Joensuun muusikot ry Joensuu 09
Joensuun Naiskuoro ry Joensuu 08-09
Joensuun oopperayhdistys 
ry Joensuu 01-03, 

07-08 08-09

Joensuun Ortodoksinen 
Kirkkokuoro ry Joensuu 07 07

Joensuun Ortodoksinen 
Mieskuoro ry Joensuu 00-02 01,05 00-02

Joensuun Poikakuoro Joensuu 02

Joensuun Popmuusikot ry Joensuu 06,08>, 
09, 09^ 01 08

Joensuun Puhallinorkes-
teriyhdistys ry Joensuu 00,02-11 01,04,

06,10
Joensuun Rautatieläisten 
Sekakuoro ry Joensuu 03-04

Joensuun Vaskiyhtye 
yhdistys ry Joensuu

Joensuun Työväen Mu-
siikkiyhdistys (JTMY) ry Joensuu 05

Joensuun yliopiston kuo-
ro JOY ry Joensuu 03,07,09 06,09 03

Joensuun yliopiston orto-
doksinen kuoro ry Joensuu

Joensuun yliopiston pu-
hallinorkesteri Joyband ry Joensuu

Juuan kansanmusiikkiyh-
distys ry Juuka

Kansanmusiikkiyhdistys 
Koijarit r.y. Kontiolahti

Kansanmusiikkiyhdistys 
Mahti ry Joensuu 07-09

Karaoke Club Juuka ry Juuka
Karjalan Mandoliiniseura 
ry Liperi 09
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Karjalan rokkarit ry Joensuu
Keski-Karjalan Kamari-
kuoro ry Kitee

Keski-Karjalan musiikki-
yhdistys ry Kitee 00,08,10 11

Keski-Karjalan Steel 
Band-Yhdistys ry Kitee 01,06

Kesälahden Mieslaulajat 
ry Kesälahti 02

Kiteen kirkkomusiikkiyh-
distys ry Kitee

Kiteen konserttiyhdistys 
ry Kitee 01

Kiteen Mieskuoro ry Kitee 02-03 05x2
Kivisointu ry Joensuu
Kontiolahden kirkko- ja 
kappelikuoro ry Kontiolahti

Kontiolahden Tuulia ry Kontiolahti 05
Kontiolahden Vesselät r.y. Kontiolahti
Laulu- ja soitinyhdistys 
Rahvaanomaiset ry Lieksa

Laulutuuli ry Joensuu 01,04,09
Lauluyhdistys Divina 
Musica ry. Liperi 05

Lieksa Big Band Tuki ry Lieksa 08

Lieksan harmonikkakerho 
r.y. Lieksa

Lieksan kansanmusiikki-
yhdistys ry Lieksa

Lieksan Mieslaulajat ry Lieksa 07

Lieksan musiikinystävät ry Lieksa 01,03,09

Lieksan musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry Lieksa 01,09-10

Lieksan muusikot r.y. Lieksa
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Lieksan Nuorisopuhallin-
orkesterin tuki r.y.
(*Lieksan nuorisopuhal-
linorkesteri)

Lieksa 11 05-
08,09*

Lieksan orkesteriyhdistys 
r.y. Lieksa

Lieksan Vaskikeskus-
Lieksa Brass Manager Lieksa 01

Lieksan Vaskiviikon kan-
natusyhdistys ry Lieksa 00^,01, 

04-09,11
02,04-

09 09

Liperin kirkkomusiikki-
yhdistys ry Liperi

Liperin mieslaulajat r.y. Liperi
Liperin nuoriso-orkesteri-
yhdistys r.y. Liperi

Liperin pelimanniyhdis-
tys ry Liperi 11

Mieskuoro Kontioiset ry Kontiolahti
Musiikkiopiston tuki 
Ilomantsi r.y. Ilomantsi 01

Naiskuoroyhdistys Kir-
kujat ry Joensuu

Nurmeksen Elävän musii-
kin yhdistys ry Nurmes

Nurmeksen Leikareiden 
kannatusyhdistys ry Nurmes 00

Nurmeksen musiikkikou-
lun tuki ry Nurmes 01

Nurmeksen Musiikkiyh-
distys ry Nurmes 00,11

Outokummun kirkko-
kuoro ry Outokumpu

Outokummun mieskuoro 
ry Outokumpu 00

Outokummun Orkesteri-
yhdistys r.y. Outokumpu 10

Pelastakaa Joensuun 
Bändit ry Joensuu 03-04
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Pielisen Laulu r.y. Lieksa
Pielisen Pelimannit r.y. Lieksa
Pielisjärven kirkkokuoro 
ry. Lieksa 06

Pirttivaaran Pelimannit ry Joensuu
Pohjois-Karjalan Kansan-
musiikkiyhdistys ry Joensuu 07-08 07

Pohjois-Karjalan kirkko-
musiikkipiiri ry Joensuu

Pohjois-Karjalan Muusi-
kot ry Joensuu

Pohjois-Karjalan Musiik-
kiyhdistys ry Joensuu 06-11

00, 
02, 

04-11
Pohjois-Karjalan Puhal-
linmuusikot ry
(*Pohjois-Karjalan Puhal-
linsinfonikot)

Joensuu 00*

Pohjois-Karjalan saksofo-
nimusiikin yhdistys ry Kontiolahti

Popkatu-yhdistys ry Joensuu 06^-11^ 08-10
Puruveden laulu ry Kesälahti
Pyhän Kosketus - Kirkko-
musiikkiyhdistys ry Ilomantsi 03-06

Rääkkylä Folk yhdistys ry Rääkkylä 08-11 09,11

Rääkkylän musiikkiyhdis-
tys ry Rääkkylä

Saarivaaran Syke ry Joensuu 09^
Sarkkarit ry Ilomantsi
Sulasolin Pohjois-Karjalan 
Piiri ry Joensuu 11 04 00

Tohmajärven Kirkkomu-
siikkiyhdistys ry Tohmajärvi

Tohmajärven Seudun 
Musiikkiyhdistys ry Tohmajärvi

Tohmajärven-Värtsilän 
Harmonikkakerho r.y. Tohmajärvi
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uimaharjun Kirkon 
Kuoro ry Joensuu

uimaharjun Työväen 
Sekakuoro r.y. Joensuu

Vaarat soi ry Lieksa
Valtimon Musiikkiyhdis-
tys ry / Folkjaosto Valtimo 08,11 09

Valtimon tyttökuoro Valtimo 02 01,06

Viinijärven kirkkokuoro 
ry Liperi

Voca ry Joensuu 02^

>elokuvataide
^ muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Joensuun Ortodoksinen mieskuoro ry 2000: Ortodoksinen mieskuoro-
laulu tunnetuksi Suomessa ja ulkomailla
- Sulasolin Pohjois-Karjalan Piiri ry 2000: Sympaatti 1999 - kansainvälinen 
lapsi- ja nuorisokuorotapahtuma
- Joensuun mieslaulajat ry 2001: Joensuun mieslaulajien kuoron kehittä-
mishanke
- Joensuun Ortodoksinen mieskuoro ry 2001 ja 2002: Ortodoksinen mies-
kuoro tunnetuksi ll
- Pelastakaa Joensuun bändit ry 2003 ja 2004: Treenikämppähanke
- Joensuun yliopiston kuoro ry 2003: Festivaali- ja konserttimatka Monta-
naan Yhdysvaltoihin
- Joensuun Popmuusikot ry 2008: Rokumentti rockelokuvafestivaali ja P-K 
Helsingissä 2008 - viihdekonsertin toteuttaminen
- Popkatu-yhdistys ry 2008-2010: Popkatu-tapahtuman ohjelmaprofiilin 
nostaminen
- Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry 2009: Lieksan Vaskiviikon toi-
mintaympäristön sähköistäminen

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- Enon Harmonikkakerho: Nostetta näppäimiin 2009 – 2011
- Enon Harmonikkakerho: Nostetta näppäimiin, investoinnit
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6. TANSSI

taide-
toimik KKES maakun-

taliitto ELY

Dodance-Productions ry Joensuu 06 00

Itämainen tanssiyhdistys KAHRA-
MAAN ry Joensuu

Jicarilla Line Dancers ry Joensuu

Joensuun flamencoyhdistys ry Joensuu 02, 04, 
07

Joensuun Tanssiklubi New Step ry Joensuu

Joensuun Tanssitaideyhdistys ry Joensuu 00-
02,04

Jokipata r.y. Joensuu
Kansantanssiryhmä KiMaRa ry Joensuu

Kansantanssiryhmä Polvijärviset ry Polvi-
järvi

Lieksan Tanssikerho Chassé ry Lieksa
Liperin Lavatanssijat - LiLat ry Liperi

Nuorisoseura Motora ry Joensuu
01, 05, 
07-08, 
10-11

01-04, 
07, 

08, 11

Nurmeksen Sepot ry / Tanssijaosto Nurmes 00-03, 
05, 09 02, 06

Outokummun naisvoimistelijat r.y. Outo-
kumpu

Pohjois-Karjalan tanssiopistoyhdistys 
ry Joensuu

00, 02, 
05-07, 
09-11

Suomalaisen Humpan yhdistys ry Joensuu 00^ 
,07, 09

Tanssikerho Täysikuu ry Nurmes
Tanssiklubi Carelia ry Joensuu

^muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Dodance Productions ry 00: Kota – kiertävä luontoteatteri, ll vuosi
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7. TEATTERI

taidetoi-
mik KKES maakunta-

liitto ELY

Esittävän taiteen tila ry Joensuu 11^ 11
Hasanniemen kesäteat-
teri ry Joensuu 00

Ilomantsin Näyttämö-
kerho ry Ilomantsi 04,06,08 04,05,07

Joensuun kaupungin-
teatterin näyttelijäyh-
distys r.y.

Joensuu

Joensuun Teatterikerho 
r.y Joensuu

Joensuun vapaa teatte-
riyhdistys ry Joensuu 10

Joensuun Ylioppilaste-
atteriyhdistys ry Joensuu 00,03,05-

06 00,10

Kinahmon kesäteatteri/ 
Kinahmon teatteriyh-
distys ry

Polvijärvi 10

Kipeä häpeä ry Joensuu 10
Kontiolahden kanava-
teatteri ry

Kontio-
lahti 07,11 07

Kyläpari ry:n Myllyte-
atteri Kitee 10 10

Lasten ja nuorten teat-
teriyhdistys Forte ry Liperi x

Lieksan Teatteriyhdistys 
ry Lieksa 05-06,08

Liperin harrastajateat-
teriyhdistys ry/Ristin 
kesäteatteri

Liperi 06

Liperin Teatteriyhdistys 
ry (taidetoimikunnalla 
vuonna 2005 Liperin 
teatteri ry)

Liperi 05 05 05
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Loukun kesäteatteri/
Viekin nuorisoseura ry Lieksa

02,03*- 
04*,06*, 
07-08

Maarianvaaran kesäte-
atteri/Maarianvaaran 
Nuorisoseura ry

Kaavi 00,09

Nukketeatteri Marin-
etti r.y. Kitee

Nukketeatteri NEPPA-
RI r.y. Juuka

Nukketeatteriyhdistys 
Auringonkukka ry Joensuu

Nurmeksen Immanuel 
-jouludraaman kanna-
tusyhdistys ry

Nurmes 11 07,09

Nurmeksen näyttämö-
kerho ry Nurmes 00,02

Outokummun teatterin 
kannatusyhdistys ry

Outo-
kumpu

00,03-04, 
06-08, 

09^,10-11
04,07,08,10

Paukkajan teatteriyh-
distys ry Joensuu 07,09 07,10

Pohjois-Karjalan Teat-
teriyhdistys Ry Joensuu 01

Rajake ry Joensuu 06
RanKids ry Joensuu
Riäkkyteatteriyhdistys ry Rääkkylä 06
Rospuutto-ryhmä kult-
tuuriyhdistys ry

Kontio-
lahti 07,09-11 09 09

Roukalahden Kyläyh-
distys ry (kesäteatteri) Liperi 00 x

Satuteatteri Punahilkka 
r.y. Joensuu 00,06-07

Tarinateatteriyhdistys 
Tarakka ry Joensuu 02-03

Teatteri Fiasko ry Joensuu 00-01,03
Teatteri Vunukka r.y. Joensuu 01,03-04
Teatteriyhdistys Satama 
ry Joensuu 09
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Tohmajärven teatteri-
yhdistys ry

Tohma-
järvi 00

Torstai - ryhmä ry Joensuu

Valtimon Harrasta-
jateatteriyhdistys ry 
(¨vuosina 2006-2009 
Valtimon harrastajate-
atteri ry)

Valtimo 06¨-09¨

Venkaleryhmä ry Joensuu 01-02,04, 
09-10

Vuokonjärven Kesäte-
atteri ry Juuka 06 01 x

Venäjänkielinen perhe-
teatteri Joensuu 04

Värtsilän kesäteatteri/
Värtsilän Nuorisoseura 
ry

Tohma-
järvi

Vääräpyörä ry (Kult-
tuuriyhdistys Vääräpyö-
rä ry)

Joensuu 00-01,03-
11 05,08 09

*säveltaide
^muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 2001: Teatterin taidekasvatus maa-
kuntayhteistyö -pilotti
- Liperin teatteriyhdistys ry 2005: Liperin 130v-juhla, Leipäpeili-projekti
- Kontiolahden kanavateatteri ry 2007: Markku Pölösen laulunäytelmä 
”Kuningasjätkä”
- Vääräpyörä ry 2009: Syyslaulu, esitykset syys-lokakuussa 2009
- Rospuutto-ryhmä 2009: Idiotia -teatteriesitys

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- Vuokonjärven kesäteatteri ry: Vuokonjärven kesäteatterin investointi-
hanke
- Lasten ja nuorten teatteriesitys Forte ry: Teatteri Forten kehittämishanke 
2011 – 2012
- Roukalahden Kivekkäät: Kesäteatterin tuotteistaminen – investoinnit 
2008 – 2011
- Kyläpari ry: SeuRan vuoksi-hanke 2011–2013
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8. VALOKUVATAIDE

taidetoi-
mik KKES maakun-

taliitto ELY

Enon kameraseura ry Joensuu
Joensuun Kameraseura ry Joensuu 00,04
Kiteen kamerakerho r.y. Kitee
Kontiolahden Kuvaajat ry Kontiolahti
Liperin Kamera ry Liperi
Nurmeksen kameraseura r.y. Nurmes
Pielisen Kamerakerho ry. Lieksa
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9. KULTTUURIYHDISTYKSET

taidetoi-
mik KKES maakun-

taliitto ELY

Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry Ilomantsi 11
Joensuun Kalevalaiset naiset ry Joensuu
Juuan Kulttuuriyhdistys JuuLI ry Juuka

Kalevan Nuorten P-K:n Piiri ry Joensuu
00^,02+, 
04+-06+, 
09+-10+

04-06, 
08-10

Karjalan Kulttuurityön keskus r.y. Joensuu
Keski-Karjalan Kalevalaiset naiset ry Kitee
Kesälahden kulttuuriseura Kesälahti 06*
Kolin kulttuuriseura ry (¨2002-2003 
Kolin kulttuuriseura ry/Kolin kult-
tuuriprojekti)

Lieksa 01¨ 02-05¨, 
07,09

Kulttuuriyhdistys Louhi ry Joensuu 07^,09^-
11^ x

Lastenkulttuuriyhdistys Parmitti ry Joensuu
Maaseudun Sivistysliiton Joensuun 
Kulttuuriyhdistys ry Joensuu 11< x, x, x

Maaseudun Sivistysliiton Vaara-
Karjalan kulttuuriyhdistys ry Ilomantsi 11

Pohjois-Karjalan kansantaiteenyhdis-
tys Kajakka ry Joensuu

00^-
02^,03*, 
05¤,08¤

00, 02 02 x

TSL-Joensuun Seudun opintojärjes-
tö ry Joensuu 09^-10^

Tuupovaaran kulttuuriyhdistys r.y. Joensuu 05
Veräjä ry Joensuu 08 x
Ylä-Karjalan taideyhdistys r.y. Nurmes

* säveltaide
<kirjallisuus
¤näyttämö- ja puhetaide
+ tanssitaide
^ muut/poikkitaiteelliset
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Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- (Karjalaisen kansantaiteen yhdistys) Kajakka ry 2002: Kajakka 2002 –
festivaalin ja kansantaiteen kehittämishanke

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- MSL:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry: Katri Vala, Sininen ovi, inves-
toinnit
- MSL:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry: Katri Vala, Sininen ovi, kehittä-
minen
- MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry: Lammas tutuksi
- MSL:n Joensuun kulttuuriyhdistys ry: Lehmäleiristä kyyttöillalliseen
- MSL:n Joensuun Kulttuuriyhdistys ry: Puupogosta Ilomantsin Kauppatielle
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry: Intoa, ossoo-
mista ja yhteistyön vimmoo 2011–2013
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry: Joensuun aidat 
ja taajamien lampaat –investoinnit  2009 - 2010
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry: Joensuun aidat 
ja taajamien lampaat –kehittäminen 2009 - 2010
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys: Lampaat kylille 
töihin 2011–2012
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys: Lehmäooppe-
ra2009 - 2010
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys: Pohjois-Karjalan 
teatterikesa2008 – 2010
- MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry: Pielisen-Karjalan kyläneuvoja ja 
kyläsuunnitelmat Ilomantsiin
- MSL:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry: Pohjois-Karjalan Teatterikesä
- Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry: Keski-Karjalan 
Kyläkumppani-hanke 2011 - 2013
- Maaseudun sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry: Kylätarjotin 
2008-2009
- MSL:n Vaara-Karjalan kultturiyhdistys ry: Pogostan tupa toimivaksi
- MSL:n Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry: Ilomantsin valokuvakesä – 
Kauppatien uusi ilme
- MSL:n Vaara-Karjalan Kulttuuriyhdistys ry: Näyttelytalon kunnostus, 
markkinointi ja yhteistyö
- MSL:n Vaara-Karjalan Kultuuriyhdistys ry: Näyttelytalon kunnostus
- Kajakka ry: Suohonlaulajat –projekti 2009 – 2010
- Kulttuuriyhdistys Louhi: Louhitalo – kulttuurikeskus yli rajojen Toteut-
tamisvaihe 2 2008 - 2011
- Veräjä ry: De Gospel Train 2010 - 2011
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10. MUUT KULTTUURITOIMINTAA JÄRJESTÄVÄT       
YHDISTYKSET

taidetoimik KKES maakunta-
liitto ELY

Circolo Culturale 
di Joensuu ry Joensuu

Honkalampi-säätiö Liperi 07***
Hummovaaran 
kyläyhdistys ry Kesälahti 03<,05¤, 08^ x

Höljäkän Nuoriso-
seura ry Nurmes 02¤ x

Jakokoski - Mönni 
Seura ry Kontiolahti 07¤

Joensuun kaupun-
kikeskustayhdistys 
ry

Joensuu

Joensuun Kreikan 
Ystävät ry Joensuu

Joensuun Musiik-
kiluokkien kanna-
tus ry

Joensuu

Joensuun nuoriso-
seura ry Joensuu 01*+,04+,05+

Joensuun seudun 
monikulttuurisuus-
yhdistys ry JoMoni

Joensuu 09^

Joensuun Sortavala 
- Seura ry Joensuu

Joensuun Suomi-
Saksa yhdistys ry Joensuu

Joensuun Venäjän 
ystävät ry Joensuu 07¤, 09-10^

Juuan Kivimuseo- 
ja kivikyläsäätiö 
(Suomen Kivitut-
kimussäätiö)

Juuka 05***
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Kalevan Nuorten 
Pohjois-Karjalan 
Piiri ry

Joensuu 01^,03^, 07^

Karjalaisseurojen 
Pohjois-Karjalan 
piiri ry

Joensuu 03,04,11

Kontiolahti-seura 
ry Kontiolahti 01^ 02,07,11

Lehmon Nuoriso-
seura r.y. Kontiolahti 06*

Liperin Venäjä-
seura ry Liperi 06¤

MLL Pohjois-Kar-
jalan piiri ry Joensuu 10¤ 05,07-09

Outokummun kai-
vosmuseon säätiö Outokumpu 04+, 07*** 04,06

Outokummun 
Karjalaiset ry Outokumpu 07

Pohjois-Karjalan 
Nuorisoseurojen 
Liitto ry

Joensuu 08+ 08,09 x,x

Pyhäselän 4H-
yhdistys ry Pyhäselkä 01**

Raatevaaran ky-
läyhdistys ry

Kiihtelys-
vaara 04^

Rääkkylän 4H-
yhdistys ry Rääkkylä 08^ 09 x

Scandinavian cul-
ture forum ry Joensuu 08+

Suomi-Kiina-Seura 
ry (Joensuun pai-
kallisjaosto) 

Joensuu

Suomi-Venäjä-
seuran Itä-Suomen 
piirijärjestö ry

Joensuu 02* 10

Tuupovaara-Seura 
ry Tuupovaara 00-01* 00,04,07-

09
ukko-Kolin ystä-
vät ry Lieksa 03** 02,05
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uuden kulman 
kannatusyhdistys 
ry 

Joensuu

Vuonislahden kylä-
seura ry Lieksa 04** 00 x

*säveltaide
<kirjallisuus
**kuvataide
***muotoilu
¤näyttämö- ja puhetaide
+tanssitaide
^ muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- MLL Pohjois-Karjalan piiri ry 2005 It’s our life –projekti, 2007: It’s our 
life –projekti ja Maakunnan mukulat – lasten osallisuus Pohjois-Karjalan 
voimavaraksi, 2008 ja 2009: Majakkaperävaunu - P-K:n kiertävä lasten ja 
nuorten kulttuurikeskus
- Suomi-Venäjä –seura 2010: Suomalais-venäläinen yhteistyöfoorumi Mur-
manskissa –yhdessä pohjoiseen tulevaisuuteen

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- Höljäkän nuorisoseura ry: Höljäkkä areena
- Kulttuurikerhoja kylille/Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry
- Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry: Kulttuurikerhoja kylille 
2011-2013
- Vuonislahden kyläseura ry: Vuonislahti – Elävä kyläyhteisö
- Hummovaaran kyläyhdistys ry: Halaus2008 – 2010
- Rääkkylän 4H-yhdistys: Rääkkylän Raitti 2010 - 2011
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11. MUUT SATUNNAISTA KULTTUURITOIMINTAA 
JÄRJESTÄVÄT  YHDISTYKSET

taidetoi-
mik KKES maakun-

taliitto ELY

Enon Kaverikellari ry Joensuu 04**, 
09**

Joensuun Kataja ry/
Joensuun sirkuskoulu Joensuu 03^

Joensuun konservatori-
on opettajayhdistys ry Joensuu 08

Joensuun seudun sek-
suaalinen tasavertaisuus 
Hobiles ry

Joensuu 05^

Kolme avainta ry Joensuu 01*,02¤
Kotikartanoyhdistys ry Joensuu 01-03^ 03
Kulttuurivirta ry Joensuu 01
Kuppiiset ry Kesälahti 01^ 
Lieksan Kehitysvam-
maisten Tuki ry Lieksa 03^

Lieksan tukipiste ry Lieksa 00^,01* x
Louhi Ilpotar ry Joensuu 00-01^ 01
Marjalan asukasyhdistys 
ry Joensuu 04^

Nefa-Joensuu ry. Joensuu 05^
Nurmeksen naisvoimis-
telijat ry Nurmes 07^

Patapuro ry Joensuu 01¤
Pohjois-Karjalan draa-
makasvattajat ry Joensuu 07¤

Pohjois-Karjalan ensi-
koti ry Outokumpu 08**

Puu-Juuka yhdistys ry Juuka 01-03¤

Raatevaaran kyläyhdis-
tys ry

Kiihtelys-
vaara

Reuna ry Joensuu
Savotan Santerit ry Joensuu 07*
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Suoranta-seura Kitee 02^
utran asukasyhdistys ry Joensuu 02¤ 08
Äänivyö ry Joensuu

*säveltaide
**kuvataide
¤näyttämö- ja puhetaide
^muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Kulttuurivirta ry 2001: Festival of Visual Culture, kansainvälinen eloku-
vatapahtuma
- Louhi Ilpotar ry 2001: Kassandra 2000 Joensuu, tiedotus ja markki-
nointi
- Kotikartanoyhdistys 2003: Esteetön yhteisöllinen taide- ja luontopolku

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- Lieksan Tukipiste ry: Ystävyys
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12. EI-AKTIIVISET YHDISTYKSET

taidetoi-
mik KKES maakun-

taliitto ELY

Brahean Kriivarit ry Lieksa
Joensuu Big-Band-yhdistys 
ry Joensuu

Joensuun Laulujuhlien Kan-
natusyhdistys r.y. Joensuu

Kaiken maailman lapset ry Polvijärvi 00**
Kalake ry - Karjalan lasten-
kulttuurin kehittämisyhdis-
tys

Joensuu 09^ x

Kamariteatteriyhdistys Her-
mes ry Joensuu 02¤

Keski-Karjalan Musiikinystä-
vät - Anjushka ry

Tohma-
järvi 08-09 09

Kinokulttuuri ry Outo-
kumpu 06>

Kulttuuriyhdistys Ilmiö ry Joensuu 08** 06

Kulttuuriyhdistys Kultivaat-
tori ry Polvijärvi

05-06¤,  
06**^-
07**

05

Lieksan Nuorisokuoro ry Lieksa

Piktuuri Seura r.y. Outo-
kumpu

Pohjois-Karjalan Kätsä ry Joensuu 01***-
02***

Pohjois-Karjalan Tanssitai-
teen Tuki ry Joensuu

Pohjois-Karjalan Valokuva-
taiteen seura ry Joensuu

Rääkkylän kansanmusiikki-
yhdistys ry (¨Kihaus Folk) Rääkkylä

00*-
02*,03^, 
06*-07*

01¨,02 05

Teatteri Kaamea Poksahdus 
ry Joensuu

Teatteriryhmä 101:n kanna-
tusyhdistys ry Joensuu
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Venäläisen folkmusiikin 
ystävät ry Joensuu 07* 07

>elokuvataide
*säveltaide
**kuvataide
***muotoilu
¤ näyttämö- ja puhetaide
^muut/poikkitaiteelliset

Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton myöntämä rahoitus:
- Rääkkylän kansanmusiikkiyhdistys ry 2005: Kihaus 2005 juhlavuoden 
jälleenrakennus ja kehittämishanke
- Keski-Karjalan musiikinystävät - Anjushka ry 2009: Laulu yhdistää 
2009 -festivaali
- Juuan nuoret ry 2008: Elokuvahanke Routa
- Liperi-seura ry 2008 ja 10 Liperin maaseutumuseon kehittämishankkee-
seen
- Joensuun seudun Donelitis –seura, Liettuan ystävät ry 2009: Iloinen 
Pohjois-Karjala Euroopan kulttuuripääkaupungissa Vilnassa 2009
- Halkoa ry 2009: Hurtta: Monitaiteellisen tapahtuman tuotantoympäris-
tön kehittämishanke
- Hattuvaaran Ystävät ry 2010: Innovatiivinen suunnittelukonsepti Hat-
tuvaaran alueen sotahistorian kiinnostavuuden uudenlaisesta esilletuomi-
sesta matkailun kärkikohteena
- Sirkus Supiainen ry 2010: European Juggling Convention 2010

Pohjois-Karjalan Leadereiden myöntämä rahoitus:
- Karjalan lastenkulttuurin kehittämisyhdistys ry: Opas esteettömään 
lastenkulttuuriin2008 - 2010
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Seuraavassa on listattu muita edellä mainitsemattomia Pohjois-Karjalan 
Leadereiden myöntämiä rahoituksia, lähinnä kyläyhdistyksille. Koska Lea-
dereiden rahoitus osui vain harvaan selvityksessä luokiteltuun yhdistyk-
seen, on tässä haluttu tuoda esille millaisiin muihin tarpeisiin rahoitusta 
on myönnetty. Myönnetyistä rahoituksista on valittu seuraavaan sellaiset 
yhdistykset, jotka omassa toiminnassaan tulevat sivunneeksi kulttuurin 
kenttää esimerkiksi järjestämällä jonkinlaisia tapahtumia.

- Iljala ry: Ilomantsin Nukke- ja nalletalon kehittäminen

- Ilomantsin 4H-yhdistys: Nuorten ääni näkyväksi Ilomantsissa
- Joensuun 4H-yhdistys: Joensuun tassuttelijat 2011 - 2013
- Keski-Karjalan 4H -yhdistys: Lehmisavusta - nykyaikaan 2011–2013
- Liperin 4H -yhdistys: Keppihevosella maailmalle 2010 – 2012
- Pohjois-Karjalan 4H –piiri: usko Itseesi Sinua Tarvitaan 2009–2010
- Pyhäselän 4H-yhdistys ry: Syyshavinoiden kehittämishanke 2009 – 
2011

- Ilomantsin museosäätiö: Möhkön Ruukin kehittämishanke ja inves-
tointihanke
- Puupogosta ry: Ilomantsin valokuvakesä kehittyvällä Puupogostalla

- Huhuksen Kyläyhdistys ry: Lammassaaren palveluvarustuksen raken-
taminen
- Ahvenisen kyläyhdistys ry: Perinnettä Punaisesta talosta Ahveniselle 
2008–2011
- Honkavaaran seudun kyläyhdistys: Honkavaaran kesäteatterin katso-
mon rakentaminen 2008 – 2010
- Honkavaaran seudun kyläyhdistys: Kulttuuria kylille, Honkavaaran 
seudun kehittämishanke 2008 – 2010
- Jakokosken kyläyhdistys ry: Planeettapolku, investoinnit 2008 – 2010
- Jakokosken kyläyhdistys ry: Planeettapolku, kehittäminen 2008 – 
2010
- Martonvaaran kyläyhdistys ry: Martonvaaran viljamakasiini – kylä-
kahvila 2009 – 2010
- Mönnin kyläyhdistys: Maisema tuli puun takaa 2011–2012
- ukkolan kyläyhdistys ry: ukkolan kylätalon peruskorjaus ja toimin-
nan elävöittäminen 2010 - 2011
- uskalin kyläyhdistys ry: Lepikosta kylätoiminnan tukikohta vanhaan 
koskimaisemaan 2008 - 2009
- Riihijärven kyläyhdistys ry: Riihijärven kylän elävöittäminen 2009 - 
2012

- Koveron Nuorisoseura ry: Kokoonnutaan Koverossa 2009 – 2010
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- Koveron Nuorisoseura ry: Kokoonnutaan Koverossa investointi 2009 
– 2010

- Ilomantsi Seura ry: Onni Määttänen - sodan ja rauhan ritari
- Kunnasniemen kyläseura ry: Kunnaspirtti kaikille 2009 – 2012
- Tohmajärvi-Seura ry: Maakunnallinen museohankeinfo
- Tohmajärvi-seura ry: Pohjois-Karjalan museoverkosto -selvitys. YH-
TEISHANKE
- Tohmajärvi-seura ry: Pohjois-Karjalan museoverkosto -selvitys. YH-
TEISHANKE 2008 – 2009
- Tohmajärvi Seura ry: Nymanin alueen kehittäminen/ulkomuseoalue 
2010–2012
- Tohmajärvi-seura ry: Pohjois-Karjalan museoverkosto -selvitys. YH-
TEISHANKE 2008 - 2009

Myös Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön KKES:n rahoituksia on kaut-
ta vuosien myönnetty mitä moninaisimpiin tarkoituksiin, usein myös sa-
tunnaiseen kulttuuritoimintaan. Koska rahoituksen kokonaista laajuutta 
on vaikea hahmottaa pelkästään edellä esitellyn yhdistysluokittelun avulla, 
seuraavaan on koottu vuosittain muutamia yhdistyksiä, joille on myönnet-
ty rahoitusta kulttuuria sivuavaan toimintaan. Näin on helpompi luoda 
kokonaiskuva rahoitetusta kulttuuritoiminnasta Pohjois-Karjalassa. Koska 
tiedot on poimittu manuaalisesti painetuista toimintakertomuksista, ei ole 
nähty tarpeelliseksi alkaa tässä eritellä rahoitusten määriä tai yksityiskohtai-
sia käyttötarkoituksia.

Vuonna 2000 erilaisiin historia- tai kyläjulkaisuihin on myönnetty 
apurahoja Pohjois-Karjalan Historialliselle yhdistykselle (myös 2001), ja 
satunnaisille kyläyhdistyksille, Kolin kulttuuriprojektille on myönnetty 
rahoitusta ympäristötaidehankkeen toteuttamiseen ja  Keski-Karjalan mu-
siikkiopistolle puhallinleirin järjestämiseen. 

Vuonna 2001 rahoitusta on myönnetty Kolin kulttuuriprojektille te-
atteriesityksen toteuttamiseen, Kynsiniemi-Lukanpuron kyläyhdistys ry:lle 
kylätalon kesäteatteriin, lastenteatteri Hasukan toimintaan, Martonvaaran 
kyläyhdistys ry:lle kyläkirjaa varten ja Nardus-kuoro ry:lle levyn tekemi-
seen (http://www.kontiolahdenseurakunta.fi/fi/?ID=1499). 

Vuonna 2002 KKES on myöntänyt rahoitusta Karjalainen kulttuuri-
keskus Bomba ry:lle Bomba-festivals tapahtumien järjestämiseen (yhdistys 
on hakenut apurahoja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta samana vuonna 
ja 2000), Lieksan Nuorisoseura ry:lle Pielisen Polkka -kansantanssitapah-
tuman järjestämiseen, Pohjois-Karjalan Lottaperinne ry:lle piirin historian 
kirjoittamiseen ja Pohjois-Karjalan pioneerikilta ry:lle yksikön historian 
kirjoittamiseen.

Vuonna 2003 rahoitusta KKES:ltä ovat saaneet Heinävaaran kyläyhdis-
tys ry, Joensuu-seura ry, Kolin kotiseutuyhdistys ry, Ilomantsi-seura ry, ja 
Mutalahden karjalaiskyläyhdistys ry Ilomantsissa.
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Vuonna 2004 KKES:n rahoitusta on annettu Impilahti-Seura ry:lle Jo-
ensuuhun lehden 50-vuotisjuhlanumeron julkaisemiseen, Karjala Seitsikko 
yhdistys ry:lle uusien vaskiseitsikkosävellysten ja -sovitusten hankkimiseen, 
Prostoit ry:lle musiikki- ja kansantanssikoulutukseen ja esiintymisasuihin, 
Siilaisen-Noljakan asukasyhdistys ry:lle kyläkirjan toimituskuluihin, Ilo-
mantsin museoseura ry:lle Hoskolan vanhan kulttuurikartanon kunnosta-
miskuluihinsekä Kontiolahden Sotilaskotiyhdistys ry:lle.

Vuonna 2005 Enon taiteilijoille (myös vuonna 2008) on myönnetty ra-
hoitusta yhteisnäyttelyn kuluihin, Lehmon työväenyhdistys ry:lle 100-vuo-
tishistorian kirjoitus- ja painamiskuluihin ja Lyydiläinen Seura ry:lle Ilo-
mantsiin perinnelauluryhmän laulujen julkaisemiseen.

Vuonna 2006 KKES:n rahoitusta on myönnetty Ilomantsin Martta-
yhdistys ry:lle (myös 2008), Ilomantsi-seura ry:lle, Keskijärvi – Röksän 
kyläyhdistys ry:lle, Pohjois-Karjalan Martat ry:lle (historiikin kirjoittami-
seen), utran työväenyhdistys ry:lle (sama), Karjalan Seitsikko ry:lle, Nii-
nivaaran Musiikkiluokkien Tukiyhdistys ry:lle konsertin järjestämiseen 
(vuosina 2001 ja 2006 hakeneet säveltaiteen apurahoja taidetoimikunnal-
ta), Mutalahden karjalaiskyläyhdistys ry:lle ja Sonkajan kyläyhdistys ry:lle 
Ilomantsiin.

Vuonna 2007 on myönnetty rahoitusta muun muassa Joensuun uima-
seura ry:lle seuran 100-vuotiskirjan painatuskustannuksiin, Kiteen Mart-
tayhdistys ry:n 100-vuotisen historiikin tuottamiseen ja Pohjois-Karjalan 
Sotaveteraanipiiri ry:n 40-vuotishistoriikin painatukseen. Ilomantsin mu-
seosäätiö on saanut rahaa tapahtumien järjestämiseen sekä näyttelyitä var-
ten (myös vuosina 2005–2006 ja 2008–2011).

Vuonna 2008 apurahoja myönnettiin Kitee-Seura ry:lle, Kontiolahden 
Marttayhdistys ry:lle, Kulttuuriyhdistys Apollo ry:lle (joka on nykyään 
yritys), Kunnansniemen kyläseura ry:lle Kontiolahdelle, vuonna 2009 taas 
Halkoa ry:lle (nykyinen Poiketa ry, ks. vuosi 2011) ja vuonna 2010 Mato-
vaaran Mahti ry:lle.

 Vuonna 2011 rahoitusta KKES:ltä saivat muun muassa Iljala ry 
Feresi- ja käspaikkanäyttelyn järjestämiseen ja Poiketa ry. Poiketa ry on 
runsassateisen vuoden 2008 syksyllä perustettu järjestö, jonka tarkoituk-
sena on tuottaa esityksiä ja taiteellisia tapahtumia niin sisätiloihin kuin 
ulkoilmaankin. Yhdistys koostuu teatterin, tanssin, musiikin, kulttuu-
rituottamisen sekä esitystekniikan luovista osaajista. Poiketa ry tuottaa 
myös työpajamuotoista koulutusta ja kurssitusta esittävän taiteen alalta. 
Järjestön kotipaikkakunta on Joensuu.
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Liite 2. Yhdistyskuvausten aineisto

Elokuvayhdistykset Pohjois-Karjalassa

- Joensuun Elokuvaajat ry (sähköpostihaastattelu)
- Joensuun yliopiston ylioppilaskunta ry/Elokuvakerho X (cc.joensuu.

fi/~elokuva/)
- Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry (http://www.pkey.fi/)

Kirjallisuusyhdistykset Pohjois-Karjalassa

- H. P. Lovecraft – historiallinen seura ry (http://www.hplhs.org/)
- Martva ry – Keski-Karjalan kirjoittajayhdistys (http://www.martva.fi/)
- Runon Ystävät ry (http://www.runonystavat.fi/etusivu/)
- Sanaratas ry (http://www.sanaratas.net/sanaratas2/index.php)
- Ukri ry - Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys (http://www.ukri.net/) 
- Vuonislahden Taiteilijatalo ry (http://www.vuonis.net/taiteilijatalo/

index.htm)
- Case Ukri ry, Kanerva Tuominen (3.2.2012)

Kuvataideyhdistykset Pohjois-Karjalassa

- ArsKo Kontiolahden kuvataideyhdistys ry (http://www.arsko.net/)
- Enon Taideyhdistys ry (Facebook)
- Joensuun Grafiikanpajan Ystävät ry (http://www.jns.fi/grafiikanpaja)
- Joensuun sarjakuvaseura (http://www.kansalaistalo.fi/josase/)
- Joensuun taidemuseon ystävät ry (http://www.jns.fi/Resource.phx/

sivut/sivut-museot/taidemuseo/taidemuseonystavat.htx)
- Joensuun taiteilijaseura ry (http://www.joensuuntaiteilijaseura.fi/)
- Kirsikoti ry (http://www.kirsikoti.fi/)
- Keski-Karjalan Taideyhdistys ry (http://koti.mbnet.fi/kknty/)
- Lieksan Taideyhdistys ry (http://taideyhdistys.com/)
- Outokummun taideyhdistys ry (puhelinhaastattelu)
- Taidekartta ry (http://www.enontaidekartta.fi/fi/)
- Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry (http://www.taidekeskusahjo.net/)
- Taideyhdistys Harha ry (http://www.harhaa.org/)
- Case Taidekartta ry, Helena Vartiainen Taidekartta ry (2.2.2012)
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Käsityöyhdistykset Pohjois-Karjalassa
- Joensuun Kivikerho ry (http://www.jelli.fi/kivi/)-
- Kontiolahden käsityöläiset ry (http://www.kontiolahdenkasityolaiset.net/)
- Käsityöyhdistys Lippi ry (puhelinhaastattelu)
- Outokummun kivikerho ry (http://www.outokummunkivikerho.fi/)
- Piänkiäntäjät ry (http://www.opaasi.fi/piankiantajat/)
- Taito Pohjois-Karjala ry (http://www.taitopohjoiskarjala.fi/)
- Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry Joensuun Kilta (http://www.finnquilt.fi/)
- Tuupovaaran käsityöläiset TUUKÄS r.y. (http://poluilla.paimenpoika.

fi/course/view.php?id=37)
- Ylä-Karjalan käsityöläiset ry (http://wanha-asema.net/)
- Case Taito Pohjois-Karjala ry, Laura Sutinen Taito Pohjois-Karjala 

(6.2.2012)

Musiikkiyhdistykset Pohjois-Karjalassa

- Ablobatur ry (Facebook)
- Canzonetta kuoro ry (http://www.canzonetta.org/)
- Grand Old Rockers of Joensuu ry (http://www.ilovaarirock.fi/)
- Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat – EIKU ry (http://

www.eikury.com)
- Enon Harmonikkakerho ry (http://www.enonharmonikkakerho.fi/

index.html)
- Enon Kirkkokuoro ry (puhelinhaastattelu) (http://www.joensuunevl.fi/

main.site?action=siteupdate/view&id=464)
- Ilomantsin Mieslaulajat ry (http://ilomantsinmlaulajat.nettisivu.org/)
- Ilomantsin Ortodoksinen kuoro ry (puhelinhaastattelu)
- Jazzkerho -76, Joensuu r.y. (http://jazzkerho-76.fi/)
- Joensuun Harmonikkakerho ry (puhelinhaastattelu)
- Joensuun kaupunginorkesterin ystävät –yhdistys (http://www.jns.fi

Resource.phx/sivut/sivut-kulttuuri/orkesteri/ystavat.htx)
- Joensuun kelttiläisen musiikin ystävät ry (puhelinhaastattelu)
- Joensuun Kirkkokuoro ry (http://www.joensuunevl.fi/main.site?action

=siteupdate/view&id=117)
- Joensuun Kitaraseura ry (http://www.joensuunkitaraseura.net/)
- Joensuun Mieslaulajat ry (http://www.laulutalo.fi/)
- Joensuun Laulupelimannit ry (http://joensuunlaulupelimannit.fi/)
- Joensuun muusikot ry (puhelinhaastattelu)
- Joensuun Naiskuoro ry (http://www.jns.fi/jnk/)
- Joensuun Ortodoksinen Mieskuoro (http://www.jomk.net/)
- Joensuun Popmuusikot ry (http://www.popmuusikot.fi/)                   
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- Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry (http://www.jpo.fi/)
- Joensuun Yliopiston kuoro JOY ry (http://www.joykuoro.net/joomla/)
- Joensuun yliopiston puhallinorkesteri Joyband ry 

(http://cc.joensuu.fi/~joyband/)
- Kansanmusiikkiyhdistys Mahti ry (http://www.mahtiry.com)
- Karaoke Club Juuka ry (http://www.karaokeclubjuuka.fi/)
- Karjalan Mandoliiniseura ry (puhelinhaastattelu)
- Karjalan rokkarit ry (http://www.karjalanrokkarit.com/)
- Keski-Karjalan musiikkiyhdistys ry (puhelinhaastattelu)
- Keski-Karjalan Steel Band -yhdistys ry (puhelinhaastattelu)
- Kiteen Mieskuoro ry (http://www.kiteenmieskuoro.fi/mieskuoro/)
- Kivisointu ry (http://kivisointu.net/)
- Kontiolahden kirkko- ja kappelikuoro ry
- Kontiolahden Tuulia ry (puhelinhaastattelu)
- Kontiolahden Vesselät ry (puhelinhaastattelu)
- Laulutuuli ry (puhelinhaastattelu)
- Lauluyhdistys Divina Musica ry (http://www.divinamusica.fi)
- Lieksan Big Band Tuki ry (puhelinhaastattelu)
- Lieksan musiikinystävät ry (puhelinhaastattelu)
- Lieksan Nuorisopuhallinorkesterin tuki ry (puhelinhaastattelu)
- Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry (http://www.lieksabrass.com)
- Liperin kirkkomusiikkiyhdistys ry (http://www.evl.fi/srk/liperi/musiik-

kityo.html)
- Musiikkiopiston tuki Ilomantsi ry (Facebook)
- Nurmeksen musiikkikoulun tuki ry (http://www.lieksa.fi/Resource.

phx/sivut/sivut-lieksa-musiikkiopisto/esittely/nurmeksentoimipiste.htx)
- Outokummun kirkkokuoro ry (http://www.outokummunseurakunta.’

fi/00010048-kirkkokuoro)
- Outokummun orkesteriyhdistys ry (puhelinhaastattelu)
- Pelastakaa Joensuun Bändit ry (http://www.popmuusikot.fi/treenipaikat.
php)

- Pielisen Laulu ry (http://www.kansalaistalo.fi/jelli/lieksa/yhdistyksen_
esittely/Muu_HARRASTuSTOIMINTA/pielisen_laulu/pielisen_laulu.
htm)

- Pielisen pelimannit r.y. (http://www.kansalaistalo.fi/jelli/lieksa/yhdis-
tyksen_esittely/Muu_HARRASTuSTOIMINTA/pielisen_pelimannit/
pielisen_pelimannit.htm)

- Pielisjärven kirkkokuoro ry (http://lieksanseurakunta.fi/Kirkkokuoro.
php)

- Pohjois-Karjalan Kansanmusiikkiyhdistys ry (http://www.sunpoint.
net/ ~pkkmy/)

- Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry (http://www.musiikkiyhdistys.
fi/etusivu/)

- Pohjois-Karjalan muusikot ry (http://www.muusikot.fi/?p=1)
- Pohjois-Karjalan Puhallinmuusikot ry (puhelinhaastattelu)
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- Pohjois-Karjalan saksofonimusiikin yhdistys ry
- Popkatu-yhdistys ry (http://www.ilosaarirock.fi/popkatu/2011/index.

php)
- Rääkkylä Folk yhdistys ry (http://www.kihaus.fi/raakkyla-folk-ry/)
- SULASOLin Pohjois-Karjalan piiri ry (puhelinhaastattelu)
- Uimaharjun Kirkon Kuoro ry (puhelinhaastattelu)
- Valtimon tyttökuoro (http://www.valtimontyttokuoro.fi)
- Case Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry, Paavo 

Joensalo (31.1.2012)
- Case Rääkkylä Folk ry, Jutta Anttonen (7.2.2012)

Tanssiyhdistykset Pohjois-Karjalassa

- Itämainen tanssiyhdistys KAHRAMAAN ry (http://kahramaan.blogs
pot.com/)

- Jicarilla Line Dancers ry (http://www.freewebs.com/jicarillalinedancers/)
- Joensuun flamencoyhdistys ry (http://flamenco.joensuu.net/)
- Jokipata r.y. (http://www.jokipata.fi/)
- Kansantanssiryhmä KiMaRa ry (http://kimara.net/index.php)
- Liperin Lavatanssijat - LiLat ry (http://www.lilat.com/)
- Nuorisoseura Motora ry (http://motora.fi/)
- Outokummun naisvoimistelijat ry (http://okunavo.sporttisaitti.com)
- Suomalaisen Humpan yhdistys ry (http://www.freewebs.com/humpan-

yhdistys/)
- Tanssiklubi New Step ry (http://wwww.jns.fi/newstep/)
- Tanssiklubi Carelia ry (http://www.tanssiklubicarelia.fi)
- Case Nuorisoseura Motora ry, Mari Lehikoinen (15.2.2012)

Teatteriyhdistykset Pohjois-Karjalassa

- Esittävän taiteen tila ry (http://www.pakkahuone.info/ryhmat.php)
- Ilomantsin näyttämökerho ry (http://www.teatterimohko.fi/)
- Joensuun Teatterikerho ry (http://teatteri.jns.fi/index.php?option=com 

_content&task=view&id=368&Itemid=82)
- Joensuun vapaa teatteriyhdistys ry (http://www.reuna.fi/vapaateatteri/

index.html)
- Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys r.y. (http://joensuunyt.wordpress.

com)
- Kinahmon teatteriyhdistys ry (http://www.kinahmonteatteri.net)
- Kipeä häpeä ry (puhelinhaastattelu)
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- Kontiolahden kanavateatteri ry (http://www.kontiolahdenkanavateatteri.fi/)
- Lieksan Teatteriyhdistys ry (http://lieksanteatteri.fi)
- Maarianvaaran kesäteatteri/Maarianvaaran Nuorisoseura ry (http://

www.maarianvaaranteatteri.net/)
- Nurmeksen Immanuel-jouludraaman kannatusyhdistys ry (sähköpos-

tihaastattelu)
- Nurmeksen näyttämökerho ry (http://www.bombanteatteri.fi/)
- Outokummun teatterin kannatusyhdistys ry (http://www.outokum-

munteatteri.net/)
- Paukkajan teatteriyhdistys ry (http://www.paukkajanteatteri.com)
- Pohjois-Karjalan teatteriyhdistys ry (http://teatteri.jns.fi/index.php? 

option =com_content&task=view&id=19&Itemid=23)
- Rajake ry (puhelinhaastattelu)
- RanKids ry (puhelinhaastattelu)
- Riäkkyteatteriyhdistys r.y. (http://www.riakkyteatteri.net/)
- Rospuutto-ryhmä ry (http://www.rospuutto.com)
- Satuteatteri Punahilkka r.y. (http://satuteatteri.wordpress.com)
- Tarinateatteriyhdistys Tarakka ry (http://tarinateatteritarakka.blogs

pot.com)
- Teatteri Fiasko ry (puhelinhaastattelu)
- Teatteri Satama ry (http://www.teatterisatama.net)
- Teatteri Vunukka ry (puhelinhaastattelu)
- Tohmajärven teatteriyhdistys ry (http://www.tohmajarventeatteri.fi)
- Torstai-ryhmä ry (http://www.torstai-ryhma.net/)
- Valtimon Harrastajateatteriyhdistys ry (puhelinhaastattelu)
- Viekin nuorisoseura/Loukun kesäteatteri
- Vääräpyörä ry (http://www.vaarapyora.info)
- Case Joensuun Ylioppilasteatteriyhdistys ry, Ari Rautiainen (21.2.2012)

Valokuvataideyhdistykset Pohjois-Karjalassa
- Kiteen kamerakerho ry (http://www.sksl.fi/kiteen.kamerakerho/)
- Kontiolahden kuvaajat ry (http://kontiolahdenkuvaajat.nettisivu.org/)
- Nurmeksen kameraseura ry (puhelinhaastattelu)
- Case Kiteen kamerakerho ry, Materiaali unto Tarkkosen kirjoituksesta, 

materiaalin toimittajana Niko Nyrhinen (30.1.2012)
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Kulttuuriyhdistykset Pohjois-Karjalassa

- Ilomantsin Kalevalaiset naiset ry (http://www.ilakat.net/)
- Joensuun Kalevalaiset naiset (http://www.joensuunkalevalaisetnaiset.net)
- Kalevan nuorten Pohjois-Karjalan piiri ry (puhelinhaastattelu)
- Kesälahden kulttuuriseura ry (http://kesalahti.net/?page_id=13)
- Kulttuuriyhdistys Louhi ry (http://www.louhitalo.fi/)
- Kolin kulttuuriseura ry (puhelinhaastattelu)
- Lastenkulttuuriyhdistys Parmiitti ry (www.hattuset.net/parmitti)
- Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry (puhelin-

haastattelu)
- Työväen Sivistysliiton Joensuun seudun opintojärjestö ry (http://

www.jelli.fi/toimintaa-ja-tekemista/tule-vapaaehtoiseksi/tarjolla-olevia-
vapaaehtoistehtavia/tsln-joensuun-seudun-opintojarjesto-ry/)

- Veräjä ry (puhelinhaastattelu)
- Case Kolin Kulttuuriseura ry, Jukka Tommila (6.2.2012)

Muut kulttuuritoimintaa järjestävät yhdistykset 
Pohjois-Karjalassa

- 4H-yhdistykset (http://pohjoiskarjalan4h.fi/)
- Circolo Culturale di Joensuu ry (http://personal.inet.fi/yhdistys/luciana.

turunen/etusivu.htm)
- Honkalampi-säätiö (http://www.honkalampisaatio.fi/)
- Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry (http://www.kaupunkiyhdistys.

jns.fi/)
- Joensuun Kreikan Ystävät ry
- Joensuun musiikkiluokkien kannatus ry
- Joensuun Sortavala - Seura ry (http://www.karjalanliitto.fi/joensuun-

sortavalaseura)
- Joensuun Suomi-Saksa yhdistys ry 

(http://sites.google.com/site/joensuunsuomisaksayhdistys/)
- Joensuun Venäjän ystävät ry 

(http://www.jelli.fi/jarjestorekisteri/monikulttuurisuus/joensuun-venajan- 
ystavat-ry/)

- Karjalaisseurojen Pohjois-Karjalan piiri ry (http://www.karjalanliitto.
fi/index.phtml?s=1763)

- Kontiolahti-seura ry (http://www.kontiolahdenkotiseutukeskus.fi)
- MLL Pohjois-Karjalan piiri ry (http://www2.mll.fi/piirit/pohjois-karjala/)
- Nuorisoseurat (ks. myös Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen liitto ry)
- Outokummun kaivosmuseon säätiö s.r. (http://www.kaivosmuseo.net/)
- Outokummun Karjalaiset ry (http://www.outokummunkarjalaiset.net/)
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- Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen liitto ry (http://pohjois-karjala.
nuorisoseurat.fi/)

- Suomi-Kiina-Seura ry (Joensuun paikallisjaosto) (http://kiinaseura.
lasipalatsi.fi/)

- Suomi-Venäjä-Seura – Samfundet Finland-Ryssland ry (http://www
venajaseura.com/)

- Tuupovaara-Seura ry (http://tuupovaaraseura.nettisivu.org/)
- Ukko-Kolin Ystävät ry (http://www.ukko-kolinystavat.fi/)
- Uuden kulman kannatusyhdistys ry (http://uusikulma.net)
- Case Kontiolahti-seura ry, Anu Niemi (2.2.2012)
- Case Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry, Henna Liiri 

(6.2.2012)
- Case Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry, Henna Liiri 

(6.2.2012)

Muut satunnaista kulttuuritoimintaa harjoittavat yh-
distykset Pohjois-Karjalassa

- Lieksan Tukipiste ry (http://www.lieksan tukipiste.fi)
- Nurmeksen Naisvoimistelijat ry (http://naisvoimistelijat.sporttisaitti.com)
- Joensuun Kataja ry / Sirkuskoulu (http://sirkuskataja.nettisivu.org/)
- Kotikartanoyhdistys ry (http://www.kotikartanoyhdistys.fi/)
- Pohjois-Karjalan ensikoti ry (puhelinhaastattelu) (http://www.ensija.

turvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/pohjois-karjalan_ensikoti_ry/)
- Puu-Juuka yhdistys ry (http://www.juuka.fi/fi/cfmldocs/menu_oikea.

cfm?ID=325)
- Utran asukasyhdistys ry (puhelinhaastattelu)
- Case Lieksan tukipiste ry, Irma Nykänen, Eija Nevalainen ja Tuija 

Heinämäki (1.2.2012)

Ei-aktiivisia yhdistyksiä Pohjois-Karjalassa
- Venäläisen folkmusiikin ystävät ry (www.folkswagen.fi)
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Tämä selvitys on syntynyt osana Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö -hankkeen toi-
mintaa. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin hallinnoima ja Joensuun seudun ja 
Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-
hanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012. 

Tämän selvityksen tarkoituksena on avata Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien 
alojen yhdistysten toimintaa ja aluevaikuttavuutta maakunnan alueella. Pohjois-
Karjalan ammattikorkeakoulun Luovat alat Pohjois-Karjalassa -raportissa avattiin 
luovien toimialojen tunnuslukuja Tilastokeskuksen yritystietojen ja tilastojen sekä 
alan tutkimuksen kautta. Raportissa käytettiin myös yhdistystoimintaa maakun-
nassa avaavia tilastoja sekä raporttia varten tuotettua kyselyaineistoa. Pohjois-Karja-
lan luovien alojen yrityksistä ei ollut aiemmin tehty koontia ja tämän vuoksi Luovat 
alat Pohjois-Karjalassa -raportin tarkoituksena oli avata luovien alojen nykytilaa 
maakunnassa ja antaa eväitä luovien alojen jatkotutkimukselle. (Liiri, Hattunen & 
Kahreman 2011.) Tämän selvityksen tarkoituksena on jatkaa maakunnan luovien 
alojen nykytilan avaamista yhdistysten kautta. 
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Pohjois-Karjalan 
luovat yhdistykset
Niina Hattunen ja Heidi Löppönen (toim.)


