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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 

Korona aiheuttaa haasteita tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen, eikä tässä suunnitellut 

tapahtumat välttämättä toteudu tai niitä järjestetään hyvinkin nopealla aikataululla. Irmeli lähettää 

jäsenille sähköpostia toteutuvista tapahtumista ja facebookissa tiedotetaan tapahtumista, joihin myös 

ulkopuoliset ovat tervetulleita. 

 

 

KAIVAUKSET 

Joutsenon Hiekkasillassa jatkuvat kaivaukset 4. - 13.8.2021. Paikalle ovat kaikki tervetulleita  

kaivamaan tai vain katsomaan toimintaa. Jos olet kiinnostunut tulemaan kaivauksille, niin ota 

yhteyttä Säde Rantaseen, sade.rantanen2@gmail.com, puh. 050 5734 831. Hän ottaa vastaan 

ilmoittautumisia ja antaa ajo-ohjeet paikan päälle. 

 

Lappeenrannan Murheistenrannassa on Jatulin järjestämä yleisökaivaus 6. - 13.9.2021. 

Lisätietoja lähempänä ajankohtaa. 

 

Kivikauden arkeologiset kaivaukset Jan Fast. Ajantasaiset tiedot: http://janfast.blogspot.com/ 

  

Kirkkonummi, Kolsarby 9.6. - 13.6.2021 (ke-su) 

Ahvenanmaa 26.7. - 30.7.2021 (ma-pe) 

Kemiönsaari, Ölmosviken 9.8 – 17.8.2021 

Lohja Kittiskoski E 4.9.-5.9 ja 18.9-19.9.2021 

 

Kouvola Ruskiasuo 21.-23.8. ja 28.-29.8.2021  
Ilmoittautuminen 1.5.-18.8.2021 Kouvolan kansalaisopisto kurssi nro: 1301250S  Kouvolan 

kansalaisopisto (opistopalvelut.fi). Hinta 46,00 €. 

Koululaiskaivaus 23-26.8.2021 vain Elimäen koulujen oppilaille.. 

  

Yleisökaivaus Turussa (maksullinen) eri päivinä ajalla 1.7. - 12.8.2021 

https://www.aboavetusarsnova.fi/fi/museossa-tapahtuu/laajennetaan-turkua 

 

 

KOULUTUS 

 

Vielä ei ollut tiedossa koulutuksia, mutta niistä tiedotetaan kun saadaan tietoa. Kannattaa seurata 

Lappeenrannan kesäyliopiston, Lappeenrannan Kansalaisopiston, Imatran Virta-Opiston, 

Kymenlaakson kesäyliopiston, Helsingin avoimen yliopiston ja Helsingin Työväenopiston 

tarjontaa. Kansalaisopistot, kesäyliopistot ja muut tahot järjestävät myös netissä webinaareja. 

 

  

https://www.opistopalvelut.fi/kouvola/courses.php?l=fi#pos-4-5-18
https://www.opistopalvelut.fi/kouvola/courses.php?l=fi#pos-4-5-18


 

TAPAHTUMAT 

o Metallinetsintää Lappeenrannassa ja Imatralla 

o 15.5.2021 metallinetsintää Kalmastonkalliolla Lappeenrannassa 

o 29.5.2021 tutustuminen kvartsilouhokselle Kuurmanpohjassa 

o 30.5.2021 Kevätretki Malonsaareen etsimään metallia, ryssänuuneja, pronssikautista 

asuinpaikkaa ja mahdollista kalliomaalausta. 

o 13.6.2021 klo 12:00 - 14:00 vuosikokous pidetään Imatralla Sinisessä talossa  

o 21.8.2021 adoptiokohteen jatulintarhan siistiminen Luumäellä ja käynti Hitonharjun 

Pirunpesällä 

o 5.9.2021 metallinetsintää ja mahdollisuus käydä katsomassa Humaljärven Keltavuoren 

kalliomaalauksia 

 

 

 

MUUTA 

o 19.6.2021 klo 10 - 17 Linnaniemen keskiaikatapahtuma Ristiinassa  

o 10.7.2021Ville Laakson opastama Papinniemen autiokylän historiapolku 

o 7.8.2021Kouvolassa Kasarminmäellä on keskiaikatapahtuma Wiipurintien Markkinat 

o Arkeologian harrastajapäivistä ei vielä ole saatu tietoa järjestäänkö se tänä vuonna 

o Perinteiset pikkujoulut pidetään marras- joulukuussa 2021. Ilmoitetaan aika ja paikka 

myöhemmin. 

o 23.10.2021 seminaari Kuurmanpohjan mesoliittisesta asutuksesta mikäli epidemiatilanne 

sen sallii. Yhdistys on saanut avustusta Kansan Sivistysrahastolta seminaarin 

järjestämiseen ja aikataulusta sekä paikasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDOTUS 

Yhdistys ilmoittaa retkistä ja muista tapahtumista pääasiassa sähköpostilla, kirjeellä ilmoitetaan 

vain pyydettäessä. Ilmoita sihteerille, jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai haluat 

tiedotteet kirjeitse: Anne Pesu 040 5689 747, pesuanne@gmail.com. 

 

 

AVUSTUKSET 

Avustuksia on haettu: Suoja-Säätiöltä, EKPS-Säätiöltä, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöltä, 

Alfred Kordelinin Säätiöltä  ja Suomen Kulttuurirahastolta. 


