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KOLI CULTURA

Koli Cultura kiittää yhteistyöstä ja
kumppanuuksien
talo
toivottaa rakentavaa uutta vuotta 2013
Koli Cultura on vastuullisen
matkailun malliratkaisu, jota
on kehitetty laajassa alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Keskuksen toimintamalli ja
tutkimuksen, arkkitehtuurin
sekä vihreiden innovaatioiden ratkaisut ovat herättäneet
kiinnostusta laajalti Suomessa ja maailmalla.

Syksyn 2012 aikana Koli Cul-

tietoa teollisen, modernin puu-

odottavassa tilassa, koska alueen

ratkaisuihin.

turan ekologinen ja maisemaan rakennettava
talorakentamisen kehittämiseksi
kaavoitus on edennyt hitaasti jatalo
Kiitämme
Kolin Purnuniemeen
Kumppanuuksien
on lämpimästi kaikkia
istuva arkkitehtuuri on herättä- vastaamaan uusiin EU:ssa käyt- kaavasta on valitettu.
yhteistyökumppaneita moninainyt kiinnostusta Japanissa. Itse töön otettaviin rakentamismääKoli Culturan kaavoitusrat- sista voimainponnistuksista kohti
puurakentamisen
jossa pohjoiskarjalainen
puukeskuksesta ollaan käyty taidonnäyte,
yhteis- räyksiin. Mallitalon kehittämiseen
kaisut on suunniteltu erityisen entistä
kestävämpää matkailua
työneuvotteluja Kiinan suuntaan. ja tutkimuksiin liitetään laajempaa huolellisesti, valtakunnan etu- Kolilla ja muualla maailmalla.
osaaminen
yhdistyy
Kolin sataman
ja uuden kylpylänkorkeatasoiseen
eurooppalaista yhteistyötä muun suunnitteluun.
rivin maisema-arkkitehtien jaTalosta
Yhteistyössä on voimaa!
läheisyyteen Purnuniemeen val- muassa ECO2 ja RoK-FOR ympäristöasiantuntijoiden kanssa
Menestyksellistä Uutta Vuotta
mistellaan
paraikaa
Koli
Culturan
-hankkeiden
kautta.
maisemaa
ja
luontoa
kunnioittaen.
2013!
tulee puurakentamisen
kansallinen esimerkki
ja upea käyntipilotti- ja mallitaloa rakenne- ja
Koli Cultura luontomatkailu- ja
Keskuksen valmistuminen on
toimivuustarkasteluineen.
kulttuurikeskuksen rakentaminen sidoksissa vuosien 2013 ja 2014
KOLI CULTURAn väki
kohde Kolille.
Mallitalo tuo myös tarpeellista on vielä vuoden 2012 lopulla aikana täsmentyviin kaavoituswww.kolicultura.fi

Metsänomistajana voit olla mukana vahvistamassa PohjoisKarjalan mainetta puurakentamisen osaajana ja tekemässä
Kolista vastuullisen matkailun ykköskohdetta maailmanKylällä
mitassa. Suomen Metsäsäätiö kohdentaa 1.9.2012–31.8.2013 puutapahtuu
kauppojen yhteydessä kertyvät, puunmyyjälle vapaaehtoiset
menekinedistämismaksut
Kumppanuuksien talolle. Keräyksen
Synne Nordström siirtyi
uusiin
tehtäviin joulukuun alussa.
Suurkiitos Synnelle toteuttavat
aktiivisesta
yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala,
panoksesta kylämatkailuhankFilmikeessa ja onnea uusiin haasteisiin!
Stora Enso, UPM-Kymmene, Harvestia ja Metsä Group.
Uutena projektipäällikkönä

Valtakunnallisessa
kylämatkailuhankkeessa
henkilövaihdos

aloitti marraskuussa Tiina Perämäki.
Tulen Virroilta, joka on maalaiskaupunki Pirkanmaalla. Koulutukseltani olen tradenomi.
Vuodesta 2009 olen työskennellyt
Virtain kylien kehittämisyhdistyksen Käy Kylässä – hankkeen
projektipäällikkönä kehittäen
kylämatkailua Virtain, Ruoveden
ja Mänttä-Vilppulan kylissä. Olen
myös toiminut Killinkosken kyläkoordinaattorina vuodesta 2010 ja
on ollut mukava huomata kuinka
aktiivisia kyliä valtakunnallisessa
hankkeessa on mukana. Uskon,
että saamme jatkossakin yhteistyöllä hyviä tuloksia aikaan!
Minut tavoittaa sähköpostilla
tiina.peramaki@lomalaidun.fi tai
puhelimella 050 345 0416
Tapaamisiin kylillä!

iltoja

Kumppanuuksien talo on osa Kolille vuonna 2015 avattavaa
kyläläisille!
luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Culturaa. Keskus on
jo
kehittämisvaiheessaan kasvanut vastuullisen matkailun malKyläseuran hallitus
päätti kokouksessaan
liksi Suomessa ja maailmalla. Keskus suunnitellaan ja toteutejärjestää vuoden 2013
kevättalven aikana
taan yhteistyössä eri alojen huippuosaajien kanssa, vastuullisista
filmi-iltoja, koska on
käynyt selville, että
arvoista tinkimättä.
kyläläisillä on lukuisia

Uusia kyliä mukaan
hankkeeseen
Hankkeen ohjausryhmä valitsi
elokuun kokouksessa hankkeeseen mukaan 3 uutta kylää, jotka
ovat Degerby (Inkoo, Uusimaa)
Metsäkansa (Valkeakoski, Pirkanmaa) Pirtteckosken kylät
(Rovaniemi, Lappi)
Virallista, uusien kylien hakuprosessia ei tulla enää järjestämään, mutta uusia kyliä voidaan
ottaa mukaan kehittämisverkostoon koko hankkeen toimintakauden aikana. Lisätietoja haku-

Tiina Perämäki.
prosessista saa projektipäälliköltä.
Valtakunnallinen koordinaatiohanke päättyy 31.12.2014.

Kyläkoordinaattoreiden
tapaaminen
maaliskuussa 2013

www.metsasaatio.fi

Laitattehan jo kalentereihin, että
kyläkoordinaattoreiden tapaaminen järjestetään 5.-6. maaliskuuta
2013 Möhkössä.
Kaksipäiväisen tilaisuuden aiheena on laatu ja laaduntarkkailu,
aktiviteettinä tuotetestaamme
yhden Möhkön ulkoilupaketeista.
Lisätietoja tilaisuudesta tammikuussa.

tallenteita mm. videokaseteilla kylän eri tapahtumista ja kylällä
tehdyistä tv-ohjelmista.

Vanhanmalliset kasetit
(VHS) voidaan siirtää dvdmuotoon esim. kirjastossa
sekä mahdollisesti myös
kyläkonttorilla Partasen
Esan avustuksella.
Alustavasti on sovittu
filmien katselemisesta Kukossa torstai-iltaisin klo 18
ainakin seuraavina päivinä:
31.1.2013, 7.2.2013,
14.2.2013 ja 21.2.2013. Tilaisuudet ovat maksuttomia!

www.kolicultura.

Mikäli Sinulla on hallussasi kuva-aineistoa, joka
mahdollisesti kiinnostaisi
muitakin, ota yhteyttä esim.
kyläpäällikkö Anuun tai
sihteeri Maijaan.

