
 

Syys-Vetehiset juhlii järvikul2uuria Mäntyharjussa ja Pertunmaalla 
marraskuussa 

Uusi maakunnallinen fes:vaali Vetehiset juhlistaa eteläsavolaista järvikul2uuria taiteen ja yhdessä 
tekemisen keinoin. Verkostomuotoises: toteute2avan ympärivuo:sen fes:vaalin ensimmäinen osa Syys-

Vetehiset järjestetään 1.–6.11.2021, ks. Syksy2021 - Etelä-Savon Maakuntalii2o (esavo.fi).   

Tapahtumia on kaikissa maakunnan 12 kunnassa sekä ajankohdalle ominaises: verkossa. Tapahtuman 
toteu2avat yhteistyössä Etelä-Savon kun:en kul2uuritoimijat ja Etelä-Savon maakuntalii2o.  

Syys-Vetehisten aikaan Mäntyharjussa ja Pertunmaalla tapahtuu:  

- : 2.11. Mikkelin kaupunginorkesterin Vetehisiä Säveliä -konserL Mäntyharjussa klo 15 
Mäntyharjun kul2uurisalissa sekä Pertunmaalla klo 18 Pertunmaan Nuorisotalolla. Konser:n voi 
kuunnella myös livestriimauksena PoleeniLivessä 1.11. klo 18.  

- ke 3.11. klo 18–22 Vesiaiheinen valotaideteos Pertunmaan kunnantalolla. Laser Illumina:on 
valaisee upean vesiaiheisen valotaideteoksen kunnantalon ulkoseinään koko talon kokoisella 
kolmiulo2eisella laseranimaa:olla, joka saa kunnantalon loistamaan ja elämään värikkäänä 
projisoin:pintana illan pimeydessä. Teos on noin 10 minuu:n mi2ainen vesiaiheinen animaa:o, 
joka pyörii koko 4 tunnin ajan. Lisä:etoa www.pertunmaa.fi/vetehiset  

- to 4.11. klo 18–19:30 Valomelontaa Mäntyharjun keskustassa Kurkilammella. Melojat tuovat valoa 
lammelle marraskuun pimeyteen. Lähde iltakävelylle ja ota mukaasi taskulamppu!  

Syys-Vetehisten aikaan verkossa tapahtuu:   

- : 2.11. klo 17:30–19 Paasveden Pirut -:laisuudessa aineeton kul2uuriperintö ja taide kertovat 
elävästä mysteeristä, jota :ede ei ole vielä pystynyt seli2ämään, ks. lisää Paasveden pirut - Etelä-
Savon Maakuntalii2o (esavo.fi)  

- Vetehiset-lukuhaaste ja -kirjavinkkaushaaste, jonka starL on Lumme-kirjastojen YouTube-kanavalla 
ke 3.11. klo 18–19, ks. Vetehiset-kirjavinkkikeskustelu - Etelä-Savon Maakuntalii2o (esavo.fi) 

- Luovin menetelmin toteutetut Voimavarat työssä – Järvikul2uuri voimavaran lähteenä -etätyöpajat 
työssä jaksamisen tueksi 1.11., 3.11. ja 4.11.2021, ks.  Voimavarat työssä - Järvikul2uuri voimavaran 
lähteenä - Etelä-Savon Maakuntalii2o (esavo.fi) 

- Elisa Hillgenin etävalotyöpaja, joka haastaa kaikki halukkaat osallistumaan valolla leikkimiseen ja 
oman lähiympäristön valaisemiseen, ks. Heijastus-valotyöpaja ja -haaste - Etelä-Savon 
Maakuntalii2o (esavo.fi)  

- Virtaa vedestä – Järvi ja minä -kirjoitus- ja kuvahaasteen pohjalta koo2ava virtuaalinäy2ely 
Vetehisten verkkosivuille. Haasteen tarkoituksena on herätellä nuoria ja opiskelijoita poh:maan 
alueen järvikul2uurin ainutlaatuisuu2a.  

https://www.esavo.fi/syksy2021
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/vetehisia-savelia-mantyharjussa
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/vetehisia-savelia-pertunmaalla
https://www.youtube.com/watch?v=aPRljrdd2Us
http://www.pertunmaa.fi/vetehiset
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/paasveden-pirut
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/paasveden-pirut
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/vetehiset-kirjavinkkikeskustelu
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/voimavarat-tyossa---jarvikulttuuri-voimavaran-lahteena-2
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/voimavarat-tyossa---jarvikulttuuri-voimavaran-lahteena-2
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/heijastus-valotyopaja-ja--haaste
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/heijastus-valotyopaja-ja--haaste
https://www.esavo.fi/vetehiset-ohjelma/virtaa-vedesta-jarvi-ja-mina--kirjoitus--ja-kuvahaaste


Voit seurata Vetehiset-fes:vaalia: Vetehiset - Eteläsavolaiset järvikul2uurifes:vaalit | Facebook sekä 
@vetehiset_esavo • Instagram-kuvat ja -videot  

Vetehiset – Eteläsavolaiset järvikul2uurifes:vaalit on osa Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa AKKU – 
Alueellinen kun:en kul2uuritoiminnan kehi2äminen Etelä-Savossa -hanke2a, jota rahoi2aa OKM. 

Lisä:etoja: 

Mäntyharjussa kul2uurituo2aja Eveliina Mäenpää, 040 507 5621,  eveliina.maenpaa@mantyharju.fi  

Pertunmaalla kul2uurituo2aja Satu Liikkanen, 040 712 0401,  kul2uuritoimisto@pertunmaa.fi  

Etelä-Savon maakuntaliitossa kul2uurikoordinaa2ori Taru Täh: 040 665 7230, taru.tah:@esavo.fi 

https://www.facebook.com/vetehiset
https://www.instagram.com/vetehiset_esavo/
https://www.esavo.fi/vetehiset
https://www.esavo.fi/kulttuuritoiminta
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