
Jäppilänniemen Taidetie 

Kyläläisten ja 
kesäasukkaiden 
yhteinen hanke. 

Kylän sydän - Salo-Peltolan 
Seurojentalo 

Emäntä ja kalastaja 

Immalanjärvi 

Maalaismaisemaa 



Taidetien tavoitteita 
•  kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhdessäolon,  
 yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen 
•  aktiivisen kylän aikaansaaminen 
•  kyläläisten; lasten, nuorten ja aikuisten,  
 taide- ja liikuntaharrastusten lisääminen 
•  taiteen esitteleminen 
•  kyläläisten kädentaitojen arvostaminen 
•  kylän ilmeen kohottaminen 
•  tehdä kylää tunnetuksi laajemminkin  
 mielenkiintoisilla taidekohteilla  
•  tehdä tutuksi kylän historiaa ja rakennuksia 
•  kertoa uusille sukupolville perinteisistä työtavoista  
•  tehdä tutuksi erikoisia luonnonkohteita 
•  ylläpitää talkoohenkeä ja siirtää sen ideaa lapsille ja nuorille 

Sarjakuvalaituri 



Taidetien yhteistyökumppanit 

•  Salopeltola-Jäppilänniemen Martat ry 
•  Enson Kisailijat 
•  Imatran Erä-Veikot ry. ja Immalan Erä ry. 
•  Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu, 

kuvataide 
•  Imatran Työkeskus 
•  Ammattitaiteilijoita 
•  Taideopiskelijoita 

Runolaituri 



Tapahtumia 

•  Taidetien avajaiset Eino Leinon päivänä 
–  juhlissa mukana noin 130 henkilöä. 

•  Kylän kululumiset -lehti keväisin ja syksyisin 
•  oma kyläkirjasto avoinna 
•  kesäinen taidemyyntinäyttely  
•  kanoottitapahtumat järvellä 
•  omia tuotteita: postimerkit,  
 kortit, tulitikkurasiat 
•  taide-, kulttuuri- luonto-  
 ja urheilukurssit  

Ötökät ladon seinällä 



Tervetuloa Jäppilänniemen 
Taidetielle kesällä 2006 

Riihen valokuvat 
Veera Manninen 
Sanni Kaipiainen 

Salo-Peltolan 
Seurojentalo 

Kesän ötökät 

Tanssimaan.
. 

Kissamäen 
kissat 

Taidenäyttely 
Sisällä ja 
ulkona 

Mansikki,  Lemmikki, Apila ja 
Heluna sekä Usko ja Toivo  
Veera Manninen 

Jäppilänniemi 

Salo-Peltola 

Jakka 
Veeran ikkunat 

Runopenkit ja 
Kukkameri 

Runoilija kävi 
maitolaiturilla 
Raili Suikkanen 
Mirja Vertanen 

Kettu ja Susi 
Kristiina Pellinen Maalaiselämää 

Peikkokaverukset 
Satu ja Pirjo Lääperi 

Sarjakuvalaituri Olli Nurminen 

Maahisten 
kesäleikit 

Taiteilija Edelfelt 

Pysähdy taidepysäkille  



Taidetien kohteita 

Albert Edelfelt 

Vanha kuivuri 
Kesänjuhlijat 

Jäppisen navetan ovet 



Sarjakuvia ja runoja maitolaiturilla 

Olli Nurminen 

Lämpimät muistot 
ovat kuin kesä –  
sininen taivas ja 
mansikan maku. 
Muistoissa vielä 
syksyn sateella  
talvenkin 
tuiskuissa, 
muistoina niin 
lämpiminä 
syvällä sydämessä. 

Mirja Vertanen 



Taidetien varrella 

Kohteiden vieraskirjoihin on 
kertynyt yli 500 nimeä joka kesä. 

Tanssimaan.. 

Auringonlaskun runopenkki 
Susi 

Ilmoitustaulu 

Kuivurin ikkuna 



Taidetien postimerkit  
Postin Oma postimerkki -näyttelyssä 2006  



Tulevia tapahtumia.. 

•  Jäppilänniemen Taidetie -tuotteen 
suunnittelukilpailu (syksy 2006) taideopiskelijoille. 

•  Luontopolku, jossa esitellään alueen 
luonnonilmiöitä, kasveja ja eläimiä sekä 
metsästystä ja riistanhoitoa (kevät 2007). 

•  Uusia taidekohteita kesällä 2007 
 kylän vanhat valokuvat 
  taidemyyntinäyttely 
 Seurojentalon pihan näyttely 



Mitä on tapahtunut 
•  Etelä-Karjalan kylät 2006 -kilpailussa  
 Jäppilänniemelle Kunniamaininta,  
 perusteena järven hoito sekä Taidetie 
•  taidekohteet ovat ilahduttaneet kulkijoita 
•  kyläläisten ja kesäasukkaiden itsetunto  
 on kohonnut - olemme ylpeitä kylästämme 
•  yhteistyö ja kanssakäynti on kasvanut 
•  kylän ilme on kohentunut 
•  ”tekemistä riittää”, jokainen voi osallistua  
 omalla tavallaan 
•  nuorilla taideopiskelijoilla ja taiteilijoilla 
 on ollut mahdollisuus esitellä ja myydä taidetta 
•  kylä on tullut tunnetuksi paikallisten kävijöiden ja 

lukuisten lehtijuttujen johdosta sekä laajemmin mm. 
kesävieraiden kautta 

•  muualla on otettu esimerkkiä  

Heinämiehet tauolla 


