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Pielisen altaan XXIII symposium

KOLI ON AINA KOLI
– mitä se on ja miten se vaikuttaa ympäristöönsä?
21.9.2018 Vuonislahti, Lieksa
Aikojen kuluessa Koli on tullut entistäkin tärkeämmäksi peilattaessa Pielisen Karjalan ja koko
maakunnan tulevaisuutta. Koli ei ole mikä tahansa
vaarajono taikka miten tahansa kohdeltava matkailualue. Se on osa kansallismaisemaa ja täällä
kansallismaisemaan samaistuu merkittävä osa
Suomea, seudun asutusta, elinkeinotoimintaa
ja tätä Kolin ja Pielisen ainutlaatuista luontoa.
Puhuttaessa Kolista se saa sydämen sykkimään
tiuhemmin, mutta liikkuessa sen maastoissa,
veneillessä Pielisellä taikka vaan istuessa kalli-

olla taikka rantakivillä, se saa verenpaineemme
laskemaan ja mielen rauhoittumaan.
Kolin ja Pielisen alueella on myös entistä enemmän vaikutusta elinkeinotoimintaamme, erityisesti matkailuun. Matkailussa Koli on vaativa,
se vaatii pitkäjänteisyyttä, osaamista ja erityisesti
yhteistoimintaa. Historia osoittaa Kolin olevan
armoton, ellei näitä ominaisuuksia ole riittävästi.
Pielisen altaan symposium on aina pyrkinyt
peilaamaan järven ympäristön elämää, oli se

sitten kulttuuriperinnettä, kylien elämää, kalastusta tai yhteiskunnan ja yhteisöjen arvoja. Nyt
23. symposiumissa palataan vuoden 1996 (2.)
symposiumin teemaan matkailuun ja osittain
jopa samojen luennoitsijoiden kautta. Kun silloin 1996 tarkoituksena oli käsitellä matkailua
ja sen kehittämistä, tänä vuonna pyritään asia
näkemään kokonaisvaltaisempana ja niin, että kehittämistoimia tehtäisiin laajemmin alueellisesta
näkökulmasta ja yhteenrakentamisen hengessä.

klo 13.00
Tervetuloa Vuonislahteen
		Anu Penttinen
		Kyläpäällikkö
		Seminaarin avaus
		Mikko Hautasaari
		
matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja,
		Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
		Koli muistoissa ja suunnitelmissa
		
FM Sirpa Sulopuisto, Sirpan Tarinapuisto ja
		
dosentti Heikki Kukkonen, Aalto-yliopisto
		
Kolin matkailullinen vetovoima
		
erilaisten matkailijaryhmien silmin
		
Professori Raija Komppula
		Itä-Suomen yliopisto
klo 14.30
		

Kahvitauko
Vuonislahden Martat ry

		Kolin ja Pielisen matkailun ISO kuva
		
Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, Lieksa ja
		
kunnanjohtaja Markus Hirvonen, Juuka
		Kolin luonto ja maisema henkisenä ja
		taloudellisena voimavarana.
		
Ylijohtaja Ari Niiranen
		ympäristöministeriö
		Seminaarin loppuyhteenveto
		
Toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen
		
Kolin matkailuyhdistys ry
klo 17.00
Loppukeskustelu ja symposiumin
		päättäminen
		
Symposiumin puheenjohtajana toimii
		Reino Kuivalainen
		
Vuonislahden Taiteilijatalo ry:n puheenjohtaja
Järjestäjät: Vuonislahden Taiteilijatalo ry ja Vuonislahden kyläseura ry yhteistyössä Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kanssa.
Tilaisuus on avoin ja maksuton!
Oikeudet mahdollisiin muutoksiin pidätetään!

