Pohjois-Karjala 300 vuotta 2021 -tapahtuma
Maakuntahallitus 23.11.2020 § 191

Pohjois-Karjalassa on vietetty maakuntapäivää vuodesta 2018 lähtien elokuun
viimeisenä lauantaina. Taustalla on sanomalehti Karjalaisen vuonna 2016
järjestämä maakuntapäivää ja sen ajankohtaa koskeva äänestys. Em.
äänestystuloksen ja maakuntahallituksen nimeämän valmisteluryhmän
tuloksena maakuntahallitus päätti, että maakuntapäiväksi valitaan 30.8. ja että
maakuntapäivää vietetään elokuun viimeisenä lauantaina. Suomi 100 –
juhlavuoden 2017 johdosta maakuntapäivää vietettiin ensimmäisen kerran
vuonna 2018.
Maakuntapäivän valinnan perusteena oli mm. se, että Uudenkaupungin rauhassa
(30.8.1721) rajattiin Pohjois-Karjala ensimmäisen kerran ja se muodosti perustan
Pohjois-Karjalan maakunnan syntymiselle.
Uudenkaupungin rauhasta tulee 30.8.2021 kuluneeksi 300 vuotta ja siten on
perusteltua, että vuonna 2021 vietetään Pohjois-Karjalan maakunnan 300vuotisjuhlavuotta.
Maakuntahallituksen kokouksessa on tarpeen käydä evästyskeskustelu
maakunnan juhlavuoden ohjelmasta ja tapahtumista.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää käydä evästyskeskustelun Pohjois-Karjala 300juhlavuoden tapahtumista.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi
puh. 050 439 8104, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 21.12.2020 § 201

Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden työohjelmaa on valmisteltu
maakuntahallituksen evästyksen sekä erillisen Pohjois-Karjalan maakuntapäivän
valmistelua varten nimetyn ryhmän toimesta. Edellä mainittu ryhmä kokoontui
11.12.2020.
Maakuntahallituksen kokouksessa selostetaan juhlavuoden työohjelmaa
tarkemmin.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Karjalan maakunnan 300vuotisjuhlavuoden ohjelman ja käy sen toteutukseen liittyvän
evästyskeskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä etänä markkinointipäällikkö Heli
Räsänen.
Lisätietoja

maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi
puh. 050 439 8104, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 83
Pohjois-Karjala 300-juhlavuosi ja maakuntapäivä 2021
Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakunnan 300vuotisjuhlavuoden ohjelman 21.12.2020.
Pohjois-Karjalan alueen maantieteelliset rajat piirrettiin ensimmäisen kerran
Uudenkaupungin rauhassa 30.8.1721, mikä muodosti lähtökohdan maakunnan
syntymiselle. Tästä tulee kuluneeksi 300 vuotta tänä vuonna. Pohjois-Karjalassa
on vietetty maakuntapäivää elokuun viimeisenä lauantaina vuodesta 2018
lähtien.
Koronatilanne on varjostanut juhlavuoden toimintaa, esimerkiksi
yhteistyökumppanit ovat joutuneet perumaan tai toteuttamaan tapahtumansa
osittain etänä kokoontumisrajoitusten takia. Maakuntaliiton suunnittelemat
juhlavuoden toimenpiteet ja kampanjat on kuitenkin saatu liikkeelle
suunnitellusti ja ne etenevät hyvin. Esimerkiksi Meidän Pohjois-Karjala 300 kuntavideoita on julkaistu kuukausittain maakuntaliiton somekanavissa ja niiden
näyttökerrat ovat olleet 41 000–54 000 kappaletta. Juhlavuoden ja
maakuntapäivän toiminnasta saa tietoa maakuntapaiva.fi-verkkosivustolta ja
talvilomaviikon kynnyksellä julkaistusta maakunnallisesta
tapahtumakalenterista tapahtumat.pohjois-karjala.fi.
Pohjois-Karjala sai runsaasti näkyvyyttä Itä-Suomen maakuntaliittojen ja
Saimaa-ilmiön tuottamalla Karjalan kunnailla -tervehdyksellä. Musiikkivideota
on katsottu pelkästään maakuntaliiton kanavissa yli 250 000 kertaa.
Juhlavuoden päätapahtumaksi suunniteltua Maailmankarjalaisten juhlaa ei
järjestetä elokuun viimeisenä lauantaina viranomaisten suosituksesta. Sen sijaan
maakuntaliitto kannustaa viettämään maakuntapäivää turvallisesti pienissä
tapahtumissa eri puolilla maakuntaa. Maakuntapäivän tapahtumatuen hakua
jatketaan, koska määräaikaan 23.4.2021 mennessä tuli vain 15 hakemusta.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tietoon saatetuksi tilannekatsauksen
maakunnan juhlavuodesta ja maakuntapäivästä ja käy sen perusteella
evästyskeskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa oli läsnä
markkinointipäällikkö Heli Räsänen.
Sanna Rissanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen

puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
markkinointipäällikkö Heli Räsänen
puh. 050 366 2597, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 126
110/05.03.02.01/2020
Pohjois-Karjala 300-juhlavuosi ja maakuntapäivä 2021
Neljättä kertaa järjestettävää Pohjois-Karjalan maakuntapäivää juhlitaan 300
juhlavuoden kunniaksi koko elokuun. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto varasi
tapahtumien tukemiseen 50 000 euroa, mutta koska maakuntapäivä herätti
erittäin suurta mielenkiintoa, päätettiin tukea myöntää 61 300 euroa.
Hakemuksia tuli 89 hakijalta, joista tukea sai 52. Haettujen tukien määrä oli
yhteensä 158 640 euroa. Yhdelle hakijalle annetun tuen määrä on 700-1350
€/hakija.
Avustusten myöntämisessä kiinnitettiin huomiota alueelliseen tasa-arvoon,
alueelta tulleiden hakemusten määrään, lapsille ja nuorille suunnattuihin ja
maakunnan 300 juhlavuoteen ja Hyvä työ – hyvä myö -teemaan liittyviin
tapahtumiin. Myös uusien hakijoiden ja Heinävedeltä tulleita hakemuksia
painotetiin hieman.
Koska osa avustusta saaneista järjestöistä järjestää useamman tapahtuman tai
maakuntakiertueen, lienee elokuun maakuntapäivien tapahtumien määrä
ennätyksellisesti melkein 80 koko elokuun aikana.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tietoon saatetuksi tilannekatsauksen
maakunnan juhlavuodesta ja maakuntapäivästä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
markkinointipäällikkö Heli Räsänen
puh. 050 366 2597, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

