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Löydä luontosi ja tule vieraaksemme 
Möhköön ja Petkeljärvelle!
Möhkössä ja Petkeljärvellä voit keskittyä olennaiseen. 
Alueelta löytyy palveluita niin rauhoittumista kuin 
aktiviteetteja kaipaaville. 

Sijaitsemme Suomen itäisimmässä kunnassa Ilo-
mantsissa. Vuonna 2020 Möhkön alueen tapahtuma-
vuoden teemana on luonto ja ihminen. Vaikka ihmisen 
ja luonnon suhde on muuttunut viimeisimpien suku-
polvien aikana, luonto on meille edelleen elinehto. 

Täällä eletään luonnon keskellä. Vieraanamme 
pääset tutustumaan omaleimaisen rajaseudun elä-
mänmenoon ja kokemaan unohtumattomia elämyksiä 
luonnonkauniissa ympäristössä. Möhkön ja Petkel-
järven alueet tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia 
rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Petkeljärven 
kansallispuiston poluilla rauhoitut männiköiden 
huminassa kauniita harjuja ihaillen. Voit tehdä melonta-
retken Koitajoelle ja alueen lukuisille järville tai miltä 
kuulostaisi vaikkapa koskikalastus? Möhkössä luonnon 
ja ihmisen suhde näkyy sen luonnonkauniissa sijain-
nissa, mutta myös vanhoissa paikallisissa elinkeinoissa 
joihin pääsee tutustumaan Möhkön ruukin alueella ja 
museon näyttelyissä. Teatteri Möhkön näytöksissä arki 
unohtuu näytelmän juonenkäänteisiin uppoutuessa.

Alueeltamme löydät useita tunnelmallisia majoitus-
mahdollisuuksia. Tule siis päiväksi tai viivy pidempään. 
Voit tutustua alueeseen omatoimisesti tai tarjolla on 
myös monipuolisia ohjattuja palvelukokonaisuuksia. 
Vieraile myös tunnelmallisissa tapahtumissamme. 
Kaikki ovat tervetulleita Möhköön ja Petkeljärvelle, 
saavuit sitten yksin, perheesi tai ryhmäsi kanssa. Täällä 
on tilaa ajatella, kokea ja toimia. 

Möhkö – siinä rajalla, ja ihan luonnon keskellä!
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Möhkössä ja Petkeljärvellä tapahtuu 2020
TOUKOKUU

pe 1.5. Möhkön Vappu
 Möhkön ruukki, Savottakahvila Möhkön Manta ja 
 Petkeljärvi Center avaavat ovensa kesäkauteen 2020.   
                Kaiken kansan vappumarssi alkaa klo 12. 
 Marssin päätteeksi vappupuhe ja Mantan lakitus. 
 Petkeljärvellä vappulounas klo 11-16.
su 10.5. Äitienpäivälounas Mantan Majatalolla
su 24.5. Möhkön MOBO – suunnistusradan avajaiset klo 16.

KESÄKUU

pe 19.6. Juhannusaatto
 Manta on avoinna klo 10-18. Museo on suljettu.
la 20.6. Juhannuspäivä Möhkössä
 Juhannustanssit Möhkön Juhlalavalla alkaen klo 20.   
 Kokko syttyy klo 21.30. Manta on avoinna klo 10 alkaen 
 yömyöhään saakka. Museo on avoinna klo 11-20. 

ti 23.6. Takojan tiistai 
 Seppä Möhkön ruukin pajalla klo 11-16
pe 26.6. Möhkön ruukin museotuokio   
 Sisäänpääsymaksuun sisältyvä opastus-  
 tuokio vaihtuvalla teemalla klo 14.
la 27.6. Akkojen Vappaa  
 Unohda hetkeksi arkinen aherrus, 
 vaihda vapaalle ja tule mukaan 
 ”Akkojen Vappaalle”. Ohjelmassa on   
 mm. ohjattua liikuntaa, tuote-esittelyä  
 ja -myyntiä, hemmotteluhoitoja ja   
 hyvää ruokaa. Tarjolla on siis kaikki   
 ainekset mukavaan vapaapäivään.
ti 30.6. Takojan tiistai     
 Seppä Möhkön ruukin pajalla klo 11-16

HEINÄKUU     

 Teatteri Möhkö esittää    
 koko perheen näytelmää 
 Pertsa ja Kilu    
 –ajalla 3.7.-2.8.2020
to 2.7. Jokiveneellä Jänissaareen 
 –päiväretki
 Klo 10-16. Lisätiedot ja 
 ilmoittautuminen 040 86 16 373.
pe 3.7. Möhkön ruukin museotuokio 
 Sisäänpääsymaksuun sisältyvä 
 opastustuokio vaihtuvalla teemalla 
 klo 14.
 Pertsa ja Kilu ensi-ilta klo 18
la 4.7. Pertsa ja Kilu klo 14
su 5.7. Pertsa ja Kilu klo 14
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ti 7.7. Takojan tiistai
 Seppä Möhkön ruukin pajalla 
 klo 11-16
 Pertsa ja Kilu klo 18
pe 10.7.  Möhkön ruukin museotuokio 
 Sisäänpääsymaksuun sisältyvä opastustuokio vaihtuvalla   
 teemalla klo 14.
la 11.7. Pertsa ja Kilu klo 14
su 12.7. Möhkön ruukkipäivä - luonnossa
 Ruukkipäivän teemana on ihmisen ja luonnon suhde.
 Lisätiedot ohjelmasta www.mohko.net
 Pertsa ja Kilu klo 16
ti 14.7.  Takojan tiistai
 Seppä Möhkön ruukin pajalla klo 11-16
 Kokan kohinaa –maisemaretki Koitajoella
 Klo 12-14. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 040 86 16 373.
ke 15.7. Pertsa ja Kilu klo 18
pe 17.7.  Möhkön ruukin museotuokio 
 Sisäänpääsymaksuun sisältyvä opastustuokio vaihtuvalla   
 teemalla klo 14.
la 18.7. Pertsa ja Kilu klo 14
su 19.7. Pertsa ja Kilu klo 14
ti 21.7.  Slow Triathlon – rauhoitu luonnossa liikkuen–retki
 Klo 10-18. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 040 86 16 373
 Takojan tiistai
 Seppä Möhkön ruukin pajalla klo 11-16
pe 24.7.  Möhkön ruukin museotuokio 
 Sisäänpääsymaksuun sisältyvä opastustuokio vaihtuvalla   
 teemalla klo 14.
 Pertsa ja Kilu klo 18
la 25.7. Pertsa ja Kilu klo 14
su 26.7. Pertsa ja Kilu klo 14

ti 28.7.  Takojan tiistai
 Seppä Möhkön ruukin pajalla klo 11-16
pe 31.7.  Möhkön ruukin museotuokio 
 Sisäänpääsymaksuun sisältyvä 
 opastustuokio vaihtuvalla    
 teemalla klo 14.
 Pertsa ja Kilu klo 21 yönäytös

ELOKUU

la 1.8. Pertsa ja Kilu klo 21 yönäytös
su 2.8. Pertsa ja Kilu klo 16 viimeinen   
 näytös
ti 4.8. Kokan kohinaa 
 –maisemaretki Koitajoella
 Klo 12-14. Lisätiedot ja 
 ilmoittautuminen 040 86 16 373.
la 29.8.  Valon yö – tapahtuma
 Leppoisa syyskesän tapahtuma hyvän   
 ruuan ja hämärtyvään iltaan syttyvien    
 tunnelmallisten valojen loisteessa.                           
 Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy. 

JOULUKUU

la 5.12. Möhkön Joulutapahtuma
 Tunnelmallinen Joulutapahtuma 
 Möhkön ruukilla.

Lisätiedot ja tapahtumien tarkemmat ohjelmat 
aikatauluineen löytyvät osoitteesta 
www.mohko.net ja toimijoiden omilta kotisivuilta.

Kaikki oikeudet tapahtumamuutoksiinpidätetään.
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Möhkön ruukki
Tunnelmallinen Möhkön ruukki puistoalueineen on koko Möhkön 
sydän. Ruukin näyttelyt tutustuttavat vierailijan rautaruukin 
toimintaan, sotahistoriaan ja Möhkön metsäiseen aikaan. 

Kauniissa koskimaisemassa sijaitseva ruukin alue vie aikamatkalle 
menneisyyteen. Tutustu jännittäviin rautaruukin masuunien 
raunioihin, vieraile sepän pajassa, poikkea Lemmenpolulla ja kurkista 
herrasväen uimahuone Ryöppyyn!

Museon näyttelyt ja museokauppa Ruukinpuoti sijaitsevat ruukin-
kartano Pytingissä ja entisessä kaupparakennuksessa Ambarissa. 
Möhkön ruukin toiminnasta vastaa Ilomantsin Museosäätiö.

Kesänäyttelyt Arkkitehtuuri Pohjois-Karjalassa
  Möhkönvirta 2020 – nykytaidenäyttely
Pysyvät näyttelyt Malavista sukunaksi – raudan tie
  Möhkö sodassa
  Metsien Möhkö

Avoinna 1.6. – 31.8.2020
 kesä- ja elokuussa päivittäin 11 – 17
 19.6. suljettu, 20.6. 11 – 20
 heinäkuussa päivittäin 10 – 18
 Muulloin avoinna tilauksesta.

Liput 8 € / 6 €
 Alle 7-v. ilmaiseksi
 Perhelippu 17 €
 Opastus/ ryhmä 70 €
 Aukioloajan ulkopuolinen 
 avausmaksu 40 €

 Saatavilla myös Möhkön ruukin ja 
 Parppeinvaaran runokylän 
 yhteislippu!

Yhteystiedot
Möhköntie 209
82980 Möhkö
050 342 8825
mohko@ilomantsinmuseot.fi
www.mohkonruukki.fi
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Mantan Majatalo
Kodikasta huoneistomajoitusta Möhkössä ympäri vuoden
Majoitu yksilöllisissä huoneistoissamme ja nauti luonnonrauhasta. 
Sijaitsemme keskellä Möhkön kylää, Koitajoen varrella. Tiloissamme 
voit  järjestää juhlia, kokouksia, leirejä, kursseja ja muita tilaisuuksia. 
Ruokailut, pitopalvelut ja ohjelmapalvelut järjestämme sopimuksen 
mukaan.

Majoitushinnat  1 hlö 50 €/ hlö/ vrk,
  2-3 hlö 40 €/ hlö/ vrk
  4-5 hlö 35 €/ hlö/ vrk.
  Sis. liinavaatteet ja pyyhkeet.

Mantan Luontopalvelut  
Tarjoamme luontokokemuksia aidoimmillaan
Järjestämme kaikkina vuodenaikoina tilauksesta
-Luontolomat ja -leirit
-Melonta-, vaellus- ja kalastusretket
-Jokiveneretket ja maisemaristeilyt
-Täydenpalvelun kurssi- ja leirijärjestelyt
-Virkistyspäivät ja tiimiseikkailut
-Maastoruokailut ja muut ohjelmapalvelut

Yhteystiedot
Savottakahvila Möhkön Manta/
Mantan Majatalo/ Mantan Luontopalvelut
Möhköntie 210, 82980 Möhkö
040 8616 373
mohkonmanta@luukku.com
www.mohkonmanta.net

Möhkön Manta
Savottakahvilan makuja ja tunnelmaa
Tervetuloa herkuttelemaan Mantan keittiön omilla makeilla ja 
suolaisilla kahvileivillä. Järjestämme tilauksesta ryhmien kahvi-
tukset, ruokailut ja pitopalvelut.  Myynnissä on lahjatavaroita ja 
paikallisten käsityöläisten tuotteita, sekä kalastusluvat 
Möhkönkoskien virkistyskalastusalueelle ja 
Koitajoelle.

Manta on avoinna
 1.-31.5. pe - su klo 10 - 16
 1.6. - 31.7. päivittäin klo 10 - 18
 1.-31.8. ke – su klo 10 – 16
 Muuna aikana tilauksesta.
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Pertsa ja Kilu
Teatteri Möhkö marssittaa kesällä 2020 lavalle Väinö Kirstilän 
kirjoihin perustuvan kokoperheen jännittävän seikkailunäytelmän 
Pertsa ja Kilu. Huimassa seikkailussaan Pertsa ja Kilu saavat 
vastaansa pahamaineisen salakuljettaja Mankin.  
    Ja ettei seikkailu olisi liian helppoa, niin myös kotona odottaa omat 
vaatimukset ja kavereidenkin kanssa pitäisi ehtiä leikkiä. Miten kaksi 
nokkelaa kaverusta pärjää kovanluokan rikollisia vastaan, kun aina 
ei uskalla poliisillekaan asioista kertoa. Luvassa on lämminhenkinen 
ja mukaansatempaava kaksituntinen Möhkön ruukin kauniissa 
maisemissa.

Näytelmän ohjaa Tero Sarkkinen.

 ESIT YKSE T KESÄLL Ä 2020
pe 3.7.  klo 18.00 ensi-ilta 

la 4.7.  klo 14.00

su 5.7.  klo 14.00 

ti 7.7.  klo 18.00 

la 11.7.  klo 14.00

su 12.7.  klo 16.00 ruukkipäivä 

ke 15.7.  klo 18.00 

la 18.7. klo 14.00 

LIPUT 
17 € Aikuiset. 15 € Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet. 
13 € Ryhmät min. 16 hlö, 6-18 -vuotiaat. 0 € sotaveteraanit, 
alle 6-vuotiaat, ryhmien kuljettajat, matkanjohtajat sekä vammaisten 
henkilökohtaiset- ja ryhmäavustajat.

su 19.7.  klo 14.00 

pe 24.7.   klo 18.00 

la 25.7.   klo 14.00

su 26.7. klo 14.00 

pe 31.7.  klo 21.00 valaistu yönäytös

la 1.8.   klo 21.00 valaistu yönäytös

su 2.8.  klo 16.00 viimeinen näytös

Lisätietoja ja lippuvaraukset
www.teatterimohko.fi
info@teatterimohko.fi 
050 431 9712
Esityspaikan osoite
Möhköntie 210, 82980 Möhkö
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Petkeljärvi Center
Majoitu, retkeile ja ruokaile keskellä kansallispuistoa.
Leirintäalueen palvelut  avoinna 1.5.-30.10.2020
Kahvila-ravintola ja luontotupa avoinna 2020 
vkot 8 -11, 20.-23.3. sekä pääsiäinen 
kts. aukioloajat kotisivuilta tai facebookista
30.4.-19.6. to-su klo 11-18
1.5. brunssi klo 10-12 ja lounas klo 12 -16
20.6.-2.8. klo 10-20, lounas joka päivä klo 12-15
3.8.-30.9. ke-su klo 11-17
1.-30.10. la-su klo 11-17
vko 42 ke-su klo 11-17    
Juhlat, kokoukset ja leirit ja muut tilaisuudet 
toiveiden mukaan tilauksesta ympäri vuoden. (min. 15 hlö)
Asiakaspalvelu 041 436 1790

Palvelut
Soutuvene-, kanootti- ja kajakkivuokraus ja 7 
airoparin kirkkovenevuokraus.

Päärakennuksessa sijaitsee 60-paikkainen 
kahvila-ravintola, johon takkahuoneen yhdis-
tämällä saa 20 lisäpaikkaa. Takkahuoneessa on 
AV-välineet kokousten järjestämiseksi. 

Luontotuvalla voit tutustua paikallishistoriaan 
ja kansallispuistoon.

Päärakennuksen majoitussiivessä on 11 huonetta, 
yht. 48 vuodepaikkaa, huoltosiivestä löytyvät 
wc- suihku- ja saunatilat caravan- ja camping 
majoittujille sekä retkeilijöille. Päärakennuksen 
läheisyydessä sijaitsee myös tulistelutupa ja 
grilli sekä rantasauna. Caravan- ja campingalue, 
leirikeittiö.

Puistonvartijan majassa on 2 kamaria, keittiö, 
iso tupa ja 6 vuodepaikkaa.

Kuikkalammen rannalla oma sauna 
käytettävissä.

Varaukset, tiedustelut ja asiakaspalvelu 
Petkeljärventie 61, 82900 Ilomantsi
041 436 1790 / www.petkeljarvi.com
facebook.com/petkeljarvicenter
petkeljarvicenter@gmail.com
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Petkeljärven kansallispuisto
Rajakarjalaista historiaa hiljaisilla 
harjulammilla
Kauniiden harju- ja järvimaisemien Petkeljärven 
kansallispuisto on rauhaa rakastavan melojan ja 
patikoijan unelmakohde. Petkeljärven metsissä 
humisevat 150-vuotiaat ikihongat. Kesäisin 
kuikan huuto havahduttaa retkeilijän hiljaisesta 
mietiskelystä. Puiston erikoisuuksiin kuuluvat 
sodanaikaiset taisteluvarustukset, joista osa on 
entisöity.

 Retkeilykeskuksen pihalta lähtevät eripituiset 
luontopolut, joista suosituin 
on 6,5 km pitkä Kuikan kierros.

Kohdetiedot
luontoon.fi/petkeljarvi
facebook.com/petkeljarvenkansallispuisto

Möhkön kyläyhdistys ry
Möhkössä on ympärivuotisia asukkaita noin 100. Kesäaikaan kylän 
väkimäärä moninkertaistuu mökkiläisten ja kesävieraiden myötä.

Kyläyhdistyksen toiminnan päätavoite on asukasviihtyvyyden 
parantaminen ja Möhkön säilyttäminen toimivana, viihtyisänä sekä 
Ilomantsin matkailua palvelevana kylänä.

Ruajetupa on Möhkön kylätalo, joka on vuokrattavissa erilaisten 
juhla- ja kokoustilaisuuksien pitopaikaksi ympäri vuoden. Ruaje-
tuvassa on tilat ja kahvituksiin ja ruokailuihin tarvittava kalusto 
n. 30 henkilölle. Huom! Ruajetuvalla ei ole vesijohtoa vaan vesi on 
tuotava muualta. Käytössä on ulko-wc.
Ruajetuvan tila- ja kalustovuokrat
55 €/ tilaisuus, ulkopaikkakuntalaiset yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt
35 €/ tilaisuus, Möhkön alueen yritykset ja yhteisöt
20 €/ tilaisuus,  Möhkön alueen yksityishenkilöt
Ruajetuvan vuokra sisältää talon ja kaluston käyttöoikeuden ja 
sähkön. Vuokraajan tulee huolehtia itse tilojen loppusiivouksesta.
Kyläyhdistys
Rahastonhoitaja Raili Rissanen 
0400 564 395
raili.rissanen@luukku.com

Ruajetuvan vuokraus
Kirsti Malvela 040 539 5873, 
Martta Jeskanen 050 326 7285
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Vaeltaen vesille, 
retkeilyä, melontaa ja veneilyä
Rajakarjalainen luonto on kokemisen arvoinen. Vesistöt, metsät, 
suot ja jääkauden muovaamat erämaiset harjumaisemat vuorot-
televat maisemassa. Ilomantsi tarjoaa kulkijalle hienot puitteet 
retkeilyyn ja moniin luontoharrastuksiin.
Susitaival 90 km
Hiljaisuudesta pitäville lähes sadan kilometrin pituinen harjujen, 
suomaiden ja jokilauttojen taival Ilomantsin Möhköstä Patvinsuon 
kansallispuistoon. Luonteeltaan reitti on vaihteleva ja melko vaa-
tiva. Reitti kulkee metsä- ja harjupoluilla, teillä ja suoalueilla. Reitin 
varrella on useita tauko- ja tulipaikkoja. Reitti on merkitty maastoon 
oranssein maalimerkein.
Pogostan kierros 91 km
Rengasreitti kiertää Ilomantsin pogostaa, eli kirkonkylää, Susitai-
valta, Taitajan taivalta ja Rajan polkua ja Kulkijan polkua pitkin. Osa 
reitistä soveltuu hyvin myös maastopyöräilyyn.

Reitille pääsee myös Ilomantsin Parppein-
vaaralta lähtevää 7,5 km pituista yhdyspolkua 
pitkin. Pogostan kierros yhdyspolkuineen on 
merkitty maastoon oranssein maalimerkein.
Taitajan taival 35 km
Kauniiden vesistö- ja harjumaisemien reitti 
Mekrijärveltä Petkeljärven kansallispuistoon.

Reitti kulkee pääosin helppokulkuisia metsä- ja 
harjupolkuja sekä pieniä teitä pitkin. Reitille on 
yhdyspolku Parppeinvaaran Runokylästä. 
Rajan polku 14 km
Rajanpolku on Susitaipaleen ja Taitajan taipaleen 
yhdistävä merkattu reitti Petkeljärveltä Möhköön. 
Reitti on helppokulkuinen ja kulkee pitkin 
metsäpolkuja ja pieniä hiekkateitä.

Möhkössä voit jättää auton ruukkimuseon 
tai Möhkön Mantan parkkipaikalle. Ilmoitathan 
tällöin lähtö- ja paluuaikasi henkilökunnalle tai 
jätä viesti auton tuulilasiin.
Veneily ja melonta
Koitajoki järvialueineen muodostaa alueen 
päävesistön. Vesistöalueella on useita merkittyjä 
veneilyreittejä pienveneille. Reittejä pääsee 
kulkemaan Petkeljärveltä Möhköön ja aina 
Koitereelle saakka. Alueen vesistöt soveltuvat 
hyvin myös melontaan.

Alueen veneenlaskupaikat sijaitsevat Möhkön 
venesatamassa ja Oinassalmen levähdyspaikalla.

Lisätietoja reiteistä ja palveluista saat alueen 
yrityksistä.
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Möhkönkoskien virkistyskalastusalue
Koitajoen Möhkönkoskista saattaa vapakalastajan saaliiksi tarttua 
kirjolohen lisäksi siika, hauki, ahven tai taimen. Virkistyskalastus-
alueelle istutetaan pyyntikokoisia kirjolohia, ja koski on helposti 
saavutettavissa. Lotinankoskella on tulistelupaikka ja laavu.

Kalastus on sallittua vain virkistyskalastusluvalla. Kalastonhoito-
maksuun kuuluva viehekalastuslupa ei oikeuta kalastamaan alueella. 
Sallittuja pyydyksiä ovat viehekalastusvälineet eli perho ja uistin. 
Kalastus on sallittua sekä rannalta että veneestä, mutta vetouistelu 
moottorilla on kielletty. Yhteisöluvalla saa kalastaa enintään 8 
henkilöä.

Virkistyskalastusalueen alaraja on ennen Suurilahtea niemen 
kärjestä joen yli ja yläraja on Anninkosken niskalla. Huomaa kalas-
tukselta kielletyt ranta-alueet Möhkönkosken etelärannan talojen 
edustoilla. 

Kaikenlainen kalastus Möhkönkoskissa on kielletty 1.9.-30.11. Onginta ja 
pilkintä on kokonaan kielletty. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu ympäri 
vuoden ja rasvaevättömän järvitaimenen alamitta on 50 cm. 

Luvattomalle kalastajalle voidaan määrätä vuorokausilupa kymmenkertai-
sena maksuna.

Luvat Möhkönkoskille 2020
3 h lupa 10 €, 1 lohikalan kiintiö
12 h lupa 12 €, 2 lohikalan kiintiö
24 h lupa 15 €, 2 lohikalan kiintiö
4 vrk lupa 30 €, 2 lohikalan kiintiö/ vrk
7 vrk lupa 35 €, 2 lohikalan kiintiö/ vrk
30 vrk lupa 75 €, 2 lohikalan kiintiö/ vrk
Kausilupa 150 €, 2 lohikalan kiintiö/ vrk
Yhteisölupa 400 €, 3 lohikalan kiintiö/ vrk

Lupia myyvät
Savottakahvila Möhkön Manta, 040 861 6373
Möhkön Rajakartano, 0500 649 150
Kesport Kortelainen, 0400 264 100
Mantsin Rauta Sport Laatikainen, 010 229 1510
Neste Ilotuuli, 0400 892 877 
Megrin Matkailu, 050 5018615
Kalastuluvat.net, kalakortti.com
Yhteisöluvat: Markku Uusitalo, 046 657 2809

Maksu myös suoraan pankkiin
Koitajoen kalatalousalue
Ilomantsin OP FI10 5072 0540 0285 96
Merkitse maksutositteeseen nimesi,
osoitteesi ja lupa-aika.
Alle 18 -vuotiaat -50 %, alle 12 -vuotiaat
maksutta vanhemman henkilön kiintiöstä.

Lisätietoja kalastuksesta Ilomantsissa
Koitajoen kalatalousalue 040 357 6001
pj. Arto Laatikainen 044 020 3635
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Möhkönvirta –nykytaidenäyttely 
4.6.-31.8.2020
Kesän 2020 Möhkönvirta -nykytaidenäyttely tarjoaa haastavaa ja 
hauskaa, älynystyröitä kutkuttavaa ja silmiä hivelevää, käsitteellistä 
ja käsintehtyä taidetta yhdeksältä taiteilijalta Suomesta ja Norjasta.

Möhkönvirran kuvataiteilijat ovat Marsil Andjelov Al-Mahamid 
Norjan Tromsöstä, Leena Reittu Joensuusta, Reetta Ahonen Imatralta, 
Karoliina Arvilommi Tohmajärven Värtsilästä ja vuodesta 2008 toimi-
neen Jostain kotoisin -ryhmän Hanna Räty Juvalta, Susanna Pälviä 
Mäntyharjulta, Marja-Riitta Siimala Joensuusta ja Raija Marttinen 
sekä Hanna Vahvaselkä Mikkelistä.

Näyttelyn taiteilijat työskentelevät lähes kaikilla kuvataiteen 
menetelmillä ja materiaaleilla. Ensi kesänä nähdään mm. veistoksia, 
installaatioita, esinekoosteita, tekstiilitaidetta ja grafiikkaa. Teokset 
sijoittuvat Möhkon ruukkimuseon museorakennuksiin ja ruukki-
miljööseen, museon kokoelmien lomaan ja rinnalle. Parppeinvaaralla 
teoksia on esillä mm. museoaitoissa.

Möhkönvirta -nykytaidenäyttely on avoinna museoiden 
aukioloaikoina.

https://www.facebook.com/mohkonvirta/

Öykkösenvaaran 
sotahistoriallinen alue 
Maaselän kannakselta alkanut Neuvostoliiton suurhyökkäys pysähtyi 
Ilomantsin Öykkösenvaaraan heinäkuun lopulla 1944. Suomalaisten 
voittoon päättyneen jatkosodan viimeisen suurtaistelun jälkeen 
rintamalinja oli aselevon alkaessa useita kilometrejä nykyisen rajan 
itäpuolella. 
   Veteraanien aloitteesta Ilomantsin kunnan ja kymmenien yhteisöjen 
pääasiassa vapaaehtoistyönä esittelykuntoon rakentama 21.Prikaatin 
taistelupaikka on kaikille avoin ja vapaasti tutustuttavissa. 
Sijainti  
Ilomantsin kirkonkylältä 21 kilometriä Möhköön ja edelleen 6 km 
Öykkösenvaaraan. Leminahontie 56. N 62 41.171’ E 31 20.096’ 
Mobiiliopastus 
www.citynomadi.com  hakusana: Ilomantsi 
Lisätiedot 
Ilomantsin Sotahistoriallinen Työryhmä ry 
050 352 8567 
21.Prikaatin Perinneyhdistys ry / 0400 908 314
 
www.mpkl.fi/jasenyhdistys/21-prikaatin-perinneyhdistys-ry/



26 27

Kuuksenkaari B&B
Bed and breakfast Kuuksenkaaressa majoitut 
täysin varustelluissa, korkeatasoissa huoneis-
toissa, joiden ilmapiiri henkii rakennuksen 
satavuotista historiaa.

Alakerran sali on noin 120 neliömetrin koko-
naisuus, jossa on tilavan makuuhuoneen lisäksi 
keittiö, aula, wc ja suihkuhuone. Lisävuotein 
saliin voi majoittua kuusikin henkilöä.

Opettajan asunto on yläkerrassa sijaitseva 50 
neliön yksiö, jossa on olohuone, makuualkovi, 
keittiö, wc ja suihku. Huoneistoon sopii kolme 
vierasta.

Yhteiskäytössä on perinteinen pihasauna ja 
kaasugrilli. Vuokrattavana on myös juhlatila 
50-70 vieraalle.

Löydät meidät Kuuksenvaarasta, 7 kilometriä 
Ilomantsista Möhkön suuntaan. 
Yhteystiedot
eija.hiltunen@kolumbus.fi, 050 5602844
Kuuksenvaarantie 20 C, 82900 ILOMANTSI
www.kuusenkaari.fi

Hotelli Möhkön Rajakartano
Turvallisesti itärajalla Rajakartanossa 
Laadukkaat ja rauhalliset huoneistot joki- ja 
metsämaisemassa, myös lemmikeille. 

Lähiruokaravintola. Useita tiloja pienten 
ryhmien yhdessäoloon. 

Saunat, puulämmitteinen rantasauna ja 
savusauna sekä kaksi sähkölämmitteistä 
saunaa. 

Luontopolku Koitajoen rannassa.  
Leivät, karjalanpiirakat ja makeat herkut 

leivomme juuri jauhetusta luomuviljasta, 
speltistä ja rukiista.

Tervetuloa itäisen 
rajaseudun tarinaan ja 
elämään siinä mukana!

Yhteystiedot
Hotelli Möhkön Rajakartano
Mustakorventie 11, 82980 Möhkö
0500 649 150
elvi@rajakartano.fi
www.rajakartano.fi
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Hoitokoti Mesikämmen Oy
Laadukasta, yksilöllistä ja kuntouttavaa hoitoa 
neurologisia sairauksia sairastaville kuntoutujille 
viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä 
Ilomantsin Möhkössä ja Kontiolahden 
kirkonkylällä.

Lisätietoja
Elina Koskela
Hoitokodin johtaja, erikoissairaanhoitaja
0400 799 878
www.hoitokotimesikammen.fi

Nietakartanon Loma Oy 
Majoitu, lomaile, kalasta, pelaa biljardia, 
sauno ja retkeile luonnossa.

Yhteystiedot
Nietakartanon Loma Oy
Haapovaarantie 89, 82980 MÖHKÖ
040 548 8455
loma@nietakartano.fi
www.nietakartano.fi
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Möhkön Arboretum
Möhkön Arboretum on vuonna 2004 perustettu koti- ja ulkomaisten 
puu- ja pensaslajien kokeilupuisto. Arboretumia hoidetaan talkoo-
työnä. Kaikki kasveista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan. Puistoon on mahdollista saada oma nimikkopuu pientä 
korvausta vastaan. Tiedustelut 050 5351257. Käynti puistoon on 
museon edestä Lotinankosken kävelysillan kautta. 

Möhkö - siinä rajalla

 
MOBO – suunnistusta Möhkössä!
MOBO - suunnistus on nykyaikainen tapa tutustua ja kokeilla suun-
nistusta. Älypuhelin toimii karttana, kompassina ja leimauslaitteena. 
Tarvitset puhelimeesi vain ilmaiseksi ladattavissa olevan MOBO 
-sovelluksen ja suunnistus voi alkaa. Möhkön 
MOBO-rata on toteutettu Vaara-Karjalan Leaderin 
Hulppeimmat Härvelit –teemahankkeen 
avulla ja se avautuu toukokuussa 2020. 
QR-koodista saat lisäinfoa.
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