
Kesäjuhlaperinne
17.–19.6.2022 Raumalla järjestettävät Karjalaiset kesä-
juhlat jatkavat pitkään jatkunutta karjalaista kesäjuhlape-
rinnettä. Nyt juhlitaan jo 72. kertaa. Karjalaiset kesäjuhlat 
ovat jääneet välistä ainoastaan koronapandemian takia 
vuosina 2020 ja 2021. Juhlitaan siis ensi kesänä kunnol-
la muutaman vuoden tauon jälkeen. Seuraavat kesäjuhlat 
järjestetään vasta vuonna 2024, koska Karjalan Liitto on 
siirtymässä uuteen kesäjuhlakonseptiin.

Sinistä ja keltaista
Karjalaisten kesäjuhlien® tunnus liittyy kesäjuhlakaupun-
kiin ja koivistolaiseen laivanrakennusperinteeseen, joka 
jatkui merkittävällä tavalla Raumalla sotien jälkeen. Useita 
Karjalan kannaksen Koivistolta lähtöisin olleita laivanra-
kentajia tuli tekemään sotakorvauskuunareita Hollmingin 
telakalle. 

Kesäjuhlien tunnuksen sininen ja keltainen väri liittyvät 
Satakuntaan ja juhlakaupunkiin, joiden vaakunoissa näitä 
värejä käytetään. Kesäjuhlien tunnuksen on suunnitellut 
Rauman kaupungin viestintäsihteeri Kari Riikilä. Karjalais-
ten kesäjuhlien tunnussloganina on raumalaisten käyttä-
mä raumankielinen lausahdus: Ol niingon gotonas.

Satakuntaan karjalaisia asutettiin mm. Hiitolasta, Räi-
sälästä ja Vpl. Pyhäjärveltä. Satakuntaan sodan jaloista 
muutti noin 25 000 henkilöä (tilanne v. 1950). He ovat 
pitäneet Satakunnassa yllä karjalaisia perinteitä ja karja-
laista kulttuuria.

72. KARJALAISET 
KESÄJUHLAT 
17.–19.6.2022 RAUMA

Karjalan Liiton Satakunnan piiri 
ja Karjalan Liitto 

Karjalan Liitto on karjalaista kulttuuria ja 
perinnettä ylläpitävä kansalaisjärjestö, jol-
la on toimintaa koko Suomessa 360 jäsen-
yhdistyksessä. 

Majoitus: 
Majoitusmahdollisuuksia tarjolla, www.visitrauma.fi, 
p. 028343512, matkailu@rauma.fi.

Lisätietoja: 
Karjalan Liiton Satakunnan piiri, 
jouko.hamalainen@hotmail.com, p. +358 40 0251834
Karjalan Liitto, 
mervi.piipponen@karjalanliitto.fi , +358 40 583 9295
www.karjalanliitto.fi
www.karjalaisetkesajuhlat.fi
www.facebook.com/karjalaisetkesajuhlat

Karjalaiset kesäjuhlat järjestää
2.5 km
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Alustavia ohjelmatietoja
Päätapahtumapaikkana on Äijänsuon jäähalli, hen-
gelliset tilaisuudet järjestetään Pyhän Ristin kir-
kossa ja Pyhän Nikolaoksen rukoushuoneessa, 
kuorokavalkadi Rauma-salissa ja urheilutapahtu-
mat Lähdepellon urheilukeskuksessa.

Perjantai 17.6.
Perjantaina ohjelmatuotannosta vastaavat Visit 
Rauma sekä paikalliset yhdistykset ja yhteisöt. 
Suunnitelmissa on mm. tutustumiskäyntejä Van-
haan Raumaan, pitsinäyttelyyn, merimuseoon, esi-
historialliseen Sammallahdenmäkeen ja Olkiluo-
don ydinvoimalaan. 

Illalla on tarjolla konserttiesitys kulttuurita-
lo Posellissa ja mahdollisesti yhteislaulutilaisuus 
Rauman torilla. 

Lauantai 18.6.
Kesäjuhlat avataan Rauman torilla. Ohjelma Äi-
jänsuon jäähallissa alkaa aamusta, jolloin siellä 
avataan kaiken kansan Karjalainen tori, Karjalan 
pitäjien ja sukujen esittelyt ja infopisteet sekä su-
kututkijoiden päivystys. 

Ohjelmassa ovat myös piirakkakilpailut ja pii-
rakkakahvila, kuorokavalkadi (Rauma-sali), lasten 
puuhapaja, urheilukilpailut (Lähdepellon urheilu-
keskus) ja hengelliset tilaisuudet (kirkot).  Iltapäi-
vällä on luvassa musiikkihetkiä ja illalla ohjelmalli-
set iltamat tansseineen.

Sunnuntai 19.6.
Luterilaisessa kirkossa on karjalaisen kansan mes-
su ja ortodoksisessa kirkossa liturgia. 

Sunnuntai huipentuu klo 12 lähtevään kansallis-
pukuisten marssijoiden ja lippujen kulkueeseen ja 
jäähallilla pidettävään päiväjuhlaan. 

Karjalainen tori ja näyttelyt ovat avoinna jää-
hallilla, samoin piirakkakahvila. 

Muutokset ovat mahdollisia. 

Rauman kaupunki saa kunnian toimia 72. kesäjuhlien 
päänäyttämönä. Tämä 40 000 asukkaan kaupunki tarjo-
aa upeat puitteet juhlalle ja kaupunki haluaa panostaa 
juhlien onnistumiseen. Kesäjuhlien pääantia on karjalai-
set juuret omaavien ihmisten tapaaminen, kokoontumi-
nen yhteiseen juhlaan. Sen lisäksi kesäjuhlille kokoon-
tuminen on myös tutustumista kesäjuhlapaikkakuntaan 
ja sen tarjoamiin puitteisiin ja palveluihin.

Rauma on nykyisen Suomen kolmanneksi vanhin 
kaupunki ja yksi Suomen kuudesta keskiaikaisesta 
kaupungista. Raumalla on ainoana kaupunkina Suomes-
sa kaksi UNESCOn maailmanperintökohdetta, Vanha 
Rauma ja Sammallahdenmäki. Koristeellisia puutaloja 
ja idyllisiä katunäkymiä sisältävä Vanha Rauma valittiin 
maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena esimerkki-
nä elävästä ja hyvin hoidetusta vanhasta pohjoismaises-
ta puukaupungista.

Vanhan Rauman kaupunkirakenteessa on edelleen 
nähtävissä keskiaikaisia piirteitä, kuten kapeat ja mut-
kittelevat kadut ja kujat sekä epäsäännölliset tornit.

Kesäjuhlille matkaajan kannattaa huomioida Rauman 
historian lisäksi myös kaupungin sijainti meren rannalla. 
Kesäjuhlien pääareenana toimivalta jäähallilta on me-
renrantaan vain kävelymatka. Rauman edustalle levit-
täytyy Selkämeren kansallispuisto upeine saarineen. 
Lähde retkelle satamasta ja suuntaa majakkasaarille tai 
ihaile maisemia luonnossa patikoiden.

Rauma on täynnä paitsi arvokasta kulttuuria ja historiaa, 
myös aktiivista nykypäivän elämää. Rauman vilkas kauppa-
satama ja pitkät perinteet kertovat puunjalostuksesta sekä 
laivanrakennuksesta. Laivanrakennus jatkuu vilkkaana myös 
Rauman nykyisellä telakalla. Laivanrakentamisella on vahvat 
karjalaisetkin vaikutukset kaupungissamme, kun koivisto-
laista laivanrakennusperinnettä edustava Hollmingin telakka 
rakensi sotakorvauskuunareita. Merelliseen historiaan voit 
tarkemmin tutustua Rauman merimuseossa.

Rauman kulttuurin erikoispiirteisiin kuuluu nykypäivänä 
mm. vahva kuvataiteen osaaminen. Kaupungin kaksi taide-
museota ja lukuisat taiteilijoiden työhuoneet ja galleriat 
sekä käsityöpuodit ovat ehdottomia helmiä kaupungissa 
vieraileville matkailijoille.

Tervetuloa Raumalle


