


Joensuun bunkkerimuseo

Omatoimimuseo

Pohjois-Karjalan museo Hilma Makasiinimuseo

Joensuun taidemuseo Onni

Koulumuseo

Murtovaaran talomuseo

1. JOENSUU

3. VALTIMO 

Joensuun bunkkerimuseo on pala Salpalinjaa, 1 200 kilometrin mittaista 
talvisodan jälkeen rakennettua linnoitusketjua. Kaikenikäisille sopiva vierai-
lukohde sijaitsee lähellä Joensuun keskustaa Höytiäisen kanavan suulla.

Bunkkerimuseon näyttelybunkkerit ovat avoinna yleisölle kesäisin. Museon 
alueella on talvisodan jälkeen rakennettuja taistelu- ja yhdyshautoja, pans-
sariestekivilinjoja sekä kaksi teräsbetonibunkkeria.  Museo esittelee Valtimon historiaa 

ammattien kautta. Osastonsa on niin 
maalarilla, suutarilla kuin kunnan 
esimiehellä. 
 
Kunnantie 1, 75700  Valtimo 
 
Avoinna arkisin klo: 9-15.  
Vapaa pääsy.

Suomen Itä valokuvissa 10.6.–12.9.
Näyttely on hauska ja haikea tarina ihmisistä, luonnosta ja rajoista. Se 
kertoo idän sankareista – kehrääjäneidoista, tukkijätkistä, metsästäjistä 
ja evakkoäideistä, mutta myös varhaisesta teollistumisesta, nykyaikaisen 
elämäntavan rakentumisesta ja arvojen muuttumisesta.

Matkalla Karjalassa – näyttely esittele laajasti Karjalan historiaa jääkau-
desta toisen maalimansodan jälkeisiin aikoihin. 

Lapsivieraita kutsuu leikkimään satukaupunki Mukulakatu.

Viljamakasiinissa on esillä talonpoi-
kaisesineistöä 1900-luvun alkupuo-
lelta. Kesäopas kertoo esineistä ja 
makasiinirakennuksesta. 
 
Keskuskatu 60, 75700 Valtimo 

Avoinna  29.6.-8.8.2021 ti-pe klo 11-17 
ja su klo 12-15. Vapaa pääsy.

Taidemuseo Onnin pysyvissä näyttelyissä on esillä Kiinan taidetta, ikoni-
kokoelma, katolista kirkkotaidetta ja suomalaista taidetta kultakaudelta 
nykytaiteeseen. Suomalaisen kokoelman helmiä ovat mm. Albert Edelfeltin, 
Helene Schjerfbeckin ja Magnus Enckellin teokset.

Kesänäyttely 6.5.–29.8. Camilla Vuorenmaa – Henkien tarkkailijat 
Vuorenmaan näyttävät teokset yhdistelevät puupiirrostekniikka ja maala-
usta ja hyödyntävät myös uv-valoa. Spiritismin ja henkimaailman teemoja 
käsittelevässä Joensuun näyttelyssä on mukana ensi kertaa myös taiteilijan 
ääniteoksia.

Entinen kansakoulu herää juhan-
nuksen jälkeen eloon. Pienen 
koulumuseon lisäksi Puukoululla on 
kesäkahvila ja näyttely, joka esittelee 
Murtovaaran talomuseon historiaa.
 
Jukolankuja 10, 75700 Valtimo

Avoinna 29.6. – 8.8. 2021 ti-pe klo  
11-17 ja su klo 12-15.  
Vapaa pääsy.

Suomen ainoassa vaara-asutusmuseossa kävijöitä viehättävät puolen 
kilometrin kävelymatkan jälkeen aukeavan perinnemaiseman rauhallinen 
tunnelma ja yli satavuotiaat tuohi-malkakattoiset rakennukset. 
Murtovaarantie 260 A, 75700 Valtimo 
p. 045 138 2705 
 
Avoinna heinäkuussa ke-su klo 10-18, 
kesä- ja elokuussa pe-la klo 11-17. 
 
Liput: 5 €, alle 15 v ilmaiseksi. 
Ryhmät ja lisätiedot: 045 138 2705

Ikolan museo

2. NURMES

Ikolan museoalueella sijaitsevat Nurmeksen kaupunginmuseon toimisto- ja 
konservointitilat sekä kesäisin avoinna oleva ulkomuseo. 
Ikolan pirtissä olevaan kesänäyttelyyn voi tutustua ilman pääsymaksua ja 
samalla nauttia museon kesäkahvilan antimista.  Museolla asustelee kaksi 
vuohta ja kesälaitumia huoltaa lammaslauma. Tervetuloa Ikolaan!

Kesällä 2021 avoinnapidosta vas-
taavat Pohjois-Karjalan maanpuo-
lustusjärjestöt.

Virrantaus 7, 80140 Joensuu 
 
Avoinna 30.6.–30.7. ke-pe klo 10–16.
Vapaa pääsy aukioloaikoina.

Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu 
 
Avoinna ma–ti, to–su 10–16, 
ke 10–15. Museo suljettu 25. –27.6. 
 
Liput: 7/3 €, perhelippu 12 €,  
Onnin ja Hilman yhteislippu 10 €, 
Museokortti.
Mukulakatu avoinna vain arkisin.

Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu 
 
Avoinna ti, to–su 10–16, ke 10–19 
 
Liput: 7/3 €, perhelippu 12 €,  
Onnin ja Hilman yhteislippu 10 €, 
Museokortti.
Suljettu 25.–27.6.

Kotiniementie 2, 75530 Nurmes 
p. +358 40 104 5154  
 
Avoinna 22.6. - 7.8.2021 tiistaista 
perjantaihin klo 10-16 sekä lauantaisin 
klo 10-15.   
 
Liput: 4/2 €, Museokortti.

Camilla Vuorenmaa, Handshake (Tie) 2018. Kuva: Jussi Tiainen

Nuori nainen tupakoi. Ari Jaskari, Puumala, Lietvesi, 1989

Vanha Kaivos ja Kaivosmuseo

4. OUTOKUMPU 

Vanhalla Kaivoksella on monenlaista jännittävää nähtävää ja tekemistä 
historiallisessa miljöössä. Kaivosmuseon kesänäyttelynä Joonas Repo –  
valokuvia 1920- ja 1930-luvulta. Museotunnelissa tutustut kaivosmiesten 
työhön aidoissa olosuhteissa. Lapsille seikkailullinen teemapuisto Lasten 
Kaivos. 

Kaivosmiehenpolku 2,  
83500 Outokumpu
p. 044 7559 223  
matkailu(a)outokummunkaupunki.fi 

Avoinna 1.6.-31.8. klo 11-17 (kiinni 
25.6.-26.6.). Kesäkauden ulkopuolella 
museo on avoinna ma-pe kello 11-15. 

Lisäinfoa saat museoiden verkkosivuilta  
kilkkamalla museon nimeä.

https://pohjoiskarjalanmuseo.fi/joensuun-bunkkerimuseo
https://www.valtimoseura.fi/museot/omatoimimuseo/
https://www.valtimoseura.fi/museot/omatoimimuseo/
https://pohjoiskarjalanmuseo.fi/
https://www.valtimoseura.fi/museot/makasiinimuseo/
https://www.valtimoseura.fi/museot/makasiinimuseo/
https://joensuuntaidemuseo.fi/
https://joensuuntaidemuseo.fi/
https://www.valtimoseura.fi/museot/koulumuseo/
https://www.valtimoseura.fi/museot/koulumuseo/
http://www.murtovaaratalomuseo.fi
http://www.murtovaaratalomuseo.fi
http://www.murtovaaratalomuseo.fi
https://www.nurmes.fi/museo
http://www.vanhakaivos.com 


Parppeinvaaran runokylä

Kolin Kotiseutumuseo

Möhkön ruukki

5. ILOMANTSI 

6. KOLI

Parppeinvaaran runokylä on elävää karjalaisuutta kulttuurimaisemassa. 
Runokylässä yhdistyvät karjalainen kulttuurihistoria, sotahistoria ja ruoka-
kulttuuri.

Kolin Kotiseutumuseo esittelee Kolin paikallishistoriaa. Museossa on 
uudistunut näyttelykokonaisuus, joka esittelee mm. Kolin sota-ajan 
ilmavalvontaa. Pysyvä näyttelyteema käsittelee Kolin matkailua ja Kolin 
kehitystä kylästä kansallismaisemaksi. Kolin kyläkuvaaja Einar A. Saarelai-
sen (1896-1966) ottamat ainutlaatuiset ja tunnelmalliset valokuvat antavat 
elävän ja monipuolisen kuvan Kolista. Kolin historiaan pystyt tutustumaan 
myös ilmaisessa eMuseo-mobiilioppaassa, josta löytyy mm. reittioppaita ja 
virtuaalisia museonäyttelyitä. 

Tunnelmallinen Möhkön ruukki puistoalueineen on Möhkön kylän sydän. 
Ruukin näyttelyt tutustuttavat rautaruukin toimintaan, sotahistoriaan ja 
Möhkön metsätyön aikaan.

Möhköntie 209, 82890 Möhkö
p. 050 342 8825  
mohko(a)ilomantsinmuseot.fi

Katso näyttelyt, hintatiedot ja aukiolo-
ajat www.mohkonruukki.fi.

Yläkolintie 1B, 83960 Koli 
 
Avoinna 1.6–28.8.2021 ti-pe  
klo 11.15–16.30, la klo 11.00–15.00,
ma ja su suljettu.

Liput: Aikuiset 2 €, Lapset 1 €,  
Perhe 5 €, ryhmät sopimuksen  
mukaan.

Parppeintie 4 C, 82900 Ilomantsi 
p. 050 3758787 
parppei(a)ilomantsinmuseot.fi

Katso näyttelyt, hintatiedot ja aukiolo-
ajat www.parppeinvaara.fi.

Pielisen museo

7. LIEKSA

Pielisen museo on Pohjois-Karjalan suurin museo ja Suomen toiseksi 
suurin ulkoilmamuseo. Laaja ulkomuseo käsittää 70 rakennusta, jotka on 
siirretty museoon eri puolilta Lieksaa ja Pielisjärveä.  
Ulkomuseoon voi tutustua kolmesti päivässä järjestettävillä yleisöopastuk-
sella, itsenäisesti kartan kanssa tai LieksaMyst mobiilipeliä pelaten. Museo-
kierroksen lomassa palvelee museon kahvio.
Kesänäyttely ”Sininen mekko” kertoo naisten historiaa Lieksassa tarinoi-
den, kuvien ja esineiden kautta. Näyttely on avoinna 18.5. – 15.9.2021.

Pappilantie 2, 81720 Lieksa
p. 040 1044 151, museo(a)lieksa.fi 
 
Avoinna joka päivä 10-18,  
15.9.2021 asti. 
Liput: Aikuiset 8 € / Opiskelijat ja 
eläkeläiset 6,50 € / alle 18-vuotta 
ilmaiseksi. Museokortti.
Ilmaispäivät 2021: 25.8.
Opastukset 3 €/hlö, klo 10:30, 12 ja 16. 

Eva Ryynäsen taitelijakoti Paateri
Evan ja Paavon tarina esittelee taitelijapariskunnan elämäntarinaan aidossa 
ympäristössä, heidän kotitilallaan. Kotitalon lisäksi pihapiiriin kuuluu ateljee 
ja Evan suurin kokonaistaideteos, Paaterin kirkko. Paaterin museokäynnin 
viimeistelee pala raikasta puolukkapiirakkaa galleriakahvilassa.   

Paateri 21, 81560 Vuonisjärvi  
p. 040 1044055, museo(a)lieksa.fi 
 
Avoinna joka päivä 10-18, 15.9.2021 
asti. Ilmaispäivät 2021: 15.6. ja 29.8. 
 
Liput: Aikuiset 8 € / Opiskelijat ja 
eläkeläiset 6,50 € / alle 18-vuotta 
ilmaiseksi. Museokortti. 
Opastukset sisältyvät pääsylipun 
hintaan.

Valokuva: Stefan de Batselier / Ilomantsin Museosäätiö

Valokuva: Eija Irene Hiltunen

  Kuva: MAT Future Vision, Mikko Tirkkonen

Kuva: Pielisen museo

TÄHKÄ – Liperin maaseutumuseo

Komperon kotiseutumuseo

8. LIPERI

Tähkä-hallin pysyväisnäyttelynä on Sähkö – virtaa maaseudulle, jossa 
teemana on maa- ja kotitalouden sähköistäminen. Museoalueella on useita 
erillisiä tutustumiskohteita: maatalousmuseo, Enwald-museo, Tuomelan 
tupa, kuntatupa sekä apteekki- ja sairaalamuseo.

Komperossa voi tutustua talonpoikaiskulttuurista kertovaan kotiseutu- 
museoon poikkeuksellisen kauniin koskimiljöön äärellä.

Koulukuja 1, 83100 Liperi 
Aukioloaikoina p. 050 341 8253,  
muulloin p. 040 524 9275 /  
045 131 5156. 

Avoinna 15.6. - 7.8. ti–la klo 12–17 (ei 
juhannuksena). Ryhmille järjestämme 
erillisen esittelyn sovittuna ajankohta-
na (myös museokauden ulkopuolella).  
Liput: Aluelippu 5 €, sisältää opastuk-
sen, lapset alle 15 v. ilmaiseksi, ryhmät 
15–30 henkilöä 50 €.

Kontkalantie 33, 83400 Viinijärvi  
p. 045 257 3449 

Avoinna 24.6. - 15.8. to-su klo 12-18. 
 
Liput: 3 €, alle 15-v. ilmaiseksi.

Koskenniskan mylly-ja kievarimuseo

9. TUUPOVAARA 

Kesäkahvio ja myllykievari 1870-luvulta sijaitsee mylly- ja koskimaisemissa 
Koskenniskassa, Öllölässä. Tuupovaaran kotiseutumuseo esittelee vanhoja 
käsityövälineitä, metsästystä ja pyyntikulttuuria, maataloustyövälineitä, 
myllyhistoriaa ja kievaritoimintaa. Kievarin pihasta lähtee Timo Hilipan 
ansapolku, joka kiertää kaunista järvenniemeä. 

Koskenniskantie 14, 82750 Öllölä
p. 050 5341471 

Avoinna heinäkuussa ke-pe klo 12-18, 
la 12-16 ja su 12-18.

Vapaa pääsy.

http://www.parppeinvaara.fi
http://www.kolinkotiseutuyhdistys.fi/kolin_kotiseutumuseo.htm
http://www.mohkonruukki.fi/ 
http://emuseo.fi/koli
http://www.mohkonruukki.fi
http://www.parppeinvaara.fi
http://www.lieksa.fi/museo
http://www.lieksa.fi/paateri
http://www.liperi-seura.fi 
http://www.liperi-seura.fi 
http://www.komperonmuseo.fi 
http://www.komperonmuseo.fi 
https://tuupovaaraseura.weebly.com/koskenniska.html


Tohmajärven museoalue

Nymanin koti- ja apteekkimuseo

Pitäjänmuseo

Apteekkari K. J. Nyman rakennutti Nymanin talon v. 1874 perheensä kodiksi 
ja apteekiksi. Opas kertoo Nymanin suvun vaiheista ja tutustuttaa säätyläis-
ten elämään paikkakunnalla. Museo ja Nymanin suvun tarina peilaavat 
ainutlaatuisella tavalla Suomen historiaa autonomisesta suuriruhtinaskun-
nasta itsenäiseksi valtioksi.

Pihapiirin Renkitupa: Katri Helena -näyttely

Nymanin aitta: Maiju Lassila 150-v. Juhlanäyttely, Kuppauksesta kanyloin-
tiin -näyttely

”Karjalan kuningas” Gabriel Walleniuksen vaunuliiteri 1700-luvulta:  
Tohmajärven pitäjän historiaa ja esineistöä.

Ulkomuseoalue: kirjailija Maiju Lassilan kotiaitta, pikkuaitta, tuulimylly, 
museokäymälä ja yli sadan potsin Potsila.

Vaihtuvat näyttelyt:  Nykytaidetta Nymanilla – Mustan kissan  
MUSEOAPAMAUS, Kansallispuvusta Pitäjänpukuun – vaatteet indentiteettiä 
luomassa.

Katri Helenan raitti 
Kirkkotie 14, 82600 Tohmajärvi 
p. 050 363 6154, 0400 626 875  
info(a)tohmajarviseura.fi 

10. TOHMAJÄRVI

Varistaipaleen kanavamuseo

Valamon luostarimuseo

Museoalueella voi tutustua vuonna 1915 valmistuneeseen kanavaan ja 
kanavan työntekijöiden käytössä olleisiin rakennuksiin. Varistaipaleen ka-
nava on 1 100 metriä pitkä ja Suomen ainoa nelisulkuinen kanava. Alueella 
on lisäksi kanavanhoitajan talo, navetta ja leivintupa sekä alueelle siirretty 
kanavanvartijan vahtikoppi. Kanava ja museoalue muodostavat tyypillisen 
kanavointikauden ja sisävesilaivaliikenteen kukoistuskauden miljöön. Mu-
seon aukipidosta vastaa kesällä 2021 Pohjois-Heinäveden kylät ry.

Luostarimuseo esittelee luostarin historiaa ja kirkollista esineistöä. Se on 
yksi tärkeimmistä ortodoksista kulttuuria ja elämää esittelevistä koko-
naisuuksista Suomessa. Museon kokoelma on merkittävä läpileikkaus 
luostarielämään ja ortodoksisuuteen. Valamon luostarin tarina ja his-
toria kerrotaan maalauksin, esinein ja valokuvin. Esillä on mm. vanhoja 
kirkkotekstiilejä, keisarillisia lahjoituksia sekä papiston käyttämiä ristejä, 
päähineitä ja evankeliumikirjoja 1800-luvulta. Museon ikonikokoelma on 
mielenkiintoinen ja laaja sekä aiheiden että toteutusten osalta.

Väliasemantie 2 A,  
79820  Varistaipale 
p. 040 6757572 
 
Avoinna 28.6.-1.8.2021, joka päivä  
klo 10-18. 
Vapaa pääsy.

Valamontie 42, 79885 Uusi-Valamo  
p.  017 570 111 
valamo(at)valamo.fi

Avoinna ympäri vuoden, kts. tarkem-
mat ajat www.valamo.fi.

Heinäveden Kotiseutumuseo

11. HEINÄVESI

Museo on entinen viljamakasiini. Sen pitempi siipi on rakennettu 1808, 
laajennus vuodelta 1860. Museon perusti Heinävesi-seura, nykyisin museo 
kuuluu Heinäveden kunnalle. Tänä vuonna juhlitaan museon 60-vuotis 
juhlavuotta. Uusittu näyttely johdattaa kävijän Heinäveden historiaan 
kivikaudelta pysyvämpään asutukseen. Museo esittelee entisajan ihmisten 
arkielämää työhön ja käsityöperinteeseen liittyvien esineiden ja kuvien 

Kirkkotie 3, 79700 Heinävesi
p. 040 7101 919 
Avoinna 1.-30.7. 2021 Ma-Pe klo 10-
11 ja 12-17 La-Su 24.-25. 7 klo 10-16. 
Opastetut kierrokset tasatunnein. 
Vapaa pääsy.

Kuva: Anssi Toivanen

Avoinna 9.6.-8.8. ti-pe klo 12-18 ja 
la-su klo 12-16 ( juhannuksena 25-27.6. 
suljettu). 
Liput: 5 €/hlö/voimassa koko kesä- 
kauden, lapset alle 16 v. ilmaiseksi.
Muina aikoina ryhmille tilauksesta.

kautta. Näyttelyssä näkyy myös 
vahvasti museorakennuksen alku-
peräinen toiminta; lainajyvästössä 
käytetyt välineet sekä rakennuksen 
ominaispiirteet viljamakasiinina. 

Saarion voimalaitosmuseo
Saarion v. 1908 valmistunut voimalaitos on helmi Jänisjoen kainalossa. Se 
on maamme vanhin voimalaitos, jossa on säilynyt alkuperäinen koneistus. 
Watteja, voltteja ja virtaa -näyttelyssä on esillä sähköverkon rakentamiseen 
ja sähkön tuottamiseen liittyviä esineitä ja laitteita. Museon virtuaaliesittely.

Voimalaitostie 24, 82600 Tohmajärvi 
p. 050 363 6154, 0400 626 875
info(a)tohmajarviseura.fi 

Avoinna heinäkuussa la klo 12-15  
(suljettu 31.7). 
 
Liput: 2 €/hlö, lapset alle 16 v. ilmai-
seksi. Muina aikoina pienryhmille 
tilauksesta, Pääsymaksu 2 €/hlö + 
opasmaksu 20 €/ryhmä.

http://www.tohmajarviseura.fi
http://www.tohmajarviseura.fi
http://www.tohmajarviseura.fi/museot/nymanin-talo-apteekkimuseo/
http://www.tohmajarviseura.fi/museot/pitajanmuseo-ulkomuseoalue/
https://heinavesi.fi/varistaipaleenkanavamuseo
http://www.valamo.fi
http://www.valamo.fi
https://heinavesi.fi/heinavedenkotiseutumuseo
http://www.tohmajarviseura.fi/museot/saarion-voimalaitosmuseo/
http://www.tohmajarviseura.fi/museot/saarion-voimalaitosmuseo/
https://360panorama.fi/360Voimalaitosmuseo/360Voimalaitosmuseo.html?fbclid=IwAR2_LLeOjCGIOW4EPHbR_ReAxrnhksH7SlXsmbzlajO0Dlir4076llRqOL0

