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Puusta pitkään -hanke

avasi uusia näkymiä kansantaiteeseen ja arkiluovuuteen

Maaseudun Sivistysliiton yhdessä Vaara-Karjalan ja Viisarin Leadereitten kanssa
toteuttama kansainvälinen yhteistoimintahanke vuosina 2012–2014.
• Nosti valokeilaan kansanomaisen puuosaamisen uudistuvia perinteitä eri maissa
• Itseoppineet taiteilijat ja puumateriaalista kiinnostuneet kädentaitajat kohtasivat
kansainvälisissä työpajoissa
• Suomalaiset taitajat osallistuivat puunveistotapahtumiin Italiassa, Virossa ja Liettuassa
sekä kotimaassa
• Ulkomailta tuli veistäjiä workshopeihin Saarijärvelle ja Ilomantsiin
• Opittiin uusia taitoja, syntyi ammatillisia verkostoja, rakentui kansainvälisiä
ystävyyssuhteita, osallistujien itsetunto ja motivaatio sekä heidän yhteisöissään saamansa
arvostus kasvoivat
• Puolalaista puunveistotaidetta esiteltiin Saarijärven museossa ja näyttelykiertueella;
näyttelyn yhteydessä järjestettiin esityksiä, keskusteluja ja koulutuksia
• Karhunveiston maailmanmestaruuskilpailu toteutettiin Ilomantsissa
• Hankkeen tapahtumat ja näyttelyt vetivät runsaat yleisöt ja tuottivat alueilleen
toiminnallista vireyttä ja matkailijoiden käyntejä
• Hankkeen toimenpiteet tuottivat näyttävän julkisuuden

Ihmeitä puusta -hanke

innosti nuoria kansainvälisyyteen ja kädentaitoihin

Nuorten kädentaitajien kansainvälistymishanke tuki Puusta pitkään -hankkeen tavoitteita.
• Itä- ja keskisuomalaisia nuoria osallistui Liettuassa, Virossa, Saarijärvellä ja
Ilomantsissa toteutettuihin kansainvälisiin puunveiston ja puukäsityön workshopeihin
• Nuoret oppivat uusia taitoja ja loivat suhteita muihin eri maiden ja eri ikäpolvien
kädentaitajiin

Karhufestivaali

synnytti kestävän mallin vuotuiselle tapahtumalle Ilomantsiin

Puusta pitkään -hankkeen tehtävänä oli konseptoida tapahtuman toteutusmalli ja hoitaa
tuotanto. Maaseudun Sivistysliitto ja Ilomantsin kunta tuottivat resursseja ja hankkivat
rahoitusta varsinaiseen tapahtumatuotantoon.
• Saatiin syntymään onnistunut, omaleimainen ja kestävä, maaseudulle elinvoimaa luova
kulttuuritapahtuman konsepti
• Tuotettiin dokumenttifilmi, jolla tapahtumaa voidaan esitellä tulevaisuudessa
• Suomen itäisin kulttuurifestivaali veti Ilomantsiin 4.000 kävijää. Huoltoasemilta loppui
bensa, kaupoista maito ja pizzerioista pizzat. Maatilatorilta myytiin kaikki tuotteet.
• Todistettiin, että kansankulttuurilla on matkailullista ja elinkeinollista vaikuttavuutta!
• Karhufestivaali jatkuu Ilomantsissa vuotuisena tapahtumana
• Seuraava festivaali toteutuu 20.–22.8.2015 Kalevalan ja Kantelettaren juhlavuoden
merkeissä, ja vuonna 2016 puunveiston suomenmestaruuskilpailun merkeissä
• Paikkakunnan asukkaat, yhdistykset ja yritykset ottivat tapahtuman omakseen ja
kantavat jatkossa vastuuta toteutuksesta
• Ilomantsiin syntyy vuosien myötä matkailunähtävyydeksi puuveistospuisto Tuhannen
karhun maa
• Seuraa Karhufestivaalin tulevia tapahtumatietoja: www.karhufestivaali.fi

