
Kohtaamisia Kouvolassa
Kokouksia, tapahtumia ja työhyvinvointia.



Kartanosta 
tehdaskasarmiin
Kouvolassa on kaikkea, mitä kokousmatkalainen tarvitsee viihtyäkseen. Ko-
kouspaikaksi voi valita niin historiallisen kartanon, elokuvateatterin, vanhan 
tehdasvaraston, raviradan, yleisen saunan, juhlasalin kuin mielikuvituksel-
lisesti sisustetun klubin – ja monen monta muuta persoonallista paikkaa.

Kokouksen ohella riittää muutakin tekemistä. Tunnettuja vierailukohteita 
ovat UNESCOn maailmanperintökohde Verla, Arboretum Mustila ja Repo-
veden kansallispuisto.

Oheistoimintana onnistuu myös vaikkapa golfaus ja frisbeegolfaus 
upeissa jokimaisemissa. Tai miksei myös vierailu laskuvarjohyppy-keskukses-
sa. Kymi Sinfonietta ja Kouvolan Teatteri tarjoavat myös tulijoille elämyksiä.

Kouvolasta löytyy huvituksia, kulttuurinautintoja, omaleimaisia ravintoloita, 
huippu-urheilua, puhdasta luontoa ja kuhisevia kauppakeskuksia. Tervetu-
loa kokoustamaan kaupunkiimme!
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 kaupunginjohtaja
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Kouvola-talo

”Konserteista 
kokouksiin.”

Aseman lähellä

Keskustan tuntumassa sijaitseva Kouvola-
talo tarjoaa monipuoliset tilat konser-
teille, seminaareille, messuille, kokouksille 
ja juhlille.

Talo edustaa postmodernia arkkiteh-
tuuria. Suurin tiloista on 321-paikkainen 
Simelius-sali ja pienin 10 hengen kokous-
tila Resiina.

Matkakeskukselle on noin kilometrin 
matka, ja maksutonta pysäköintitilaa 
on runsaasti talon molemmin puolin.

> TILAT
Kokoustilat: Useita, 
10-321 hengelle.
Ravintolapalvelut: 
Kahvi-, ruoka- ja 
cocktailtarjoilu. 
Majoitus: Lähin hotelli 100 m.

> YHTEYSTIEDOT
Kouvola-talo
Varuskuntakatu 11,
45100 Kouvola
+358 20 615 4749

Kuusankoskitalo

”Akustiikan 
huippua.”

Suuri ja upea

Kuusankoskitalo sijaitsee upeassa mil-
jöössä Kymijoen varrella. Suuressa kult-
tuuritalossa on palveleva henkilökunta 
ja ajanmukainen tekniikka. Eri salien 
välille saadaan kuvayhteys. 

Myös teatteriesitysten areenana toimi-
van Voikkaasalin akustiikka soveltuu 
erityisesti puheelle, ja Kuusaasali sopii 
erinomaisesti klassisen musiikin esit-
tämiseen. Hinnat ovat kilpailukykyiset, 
paikalle on helppo tulla ja paikoitus on 
maksutonta.

> TILAT
Kokoustilat: 6 eri tilaa 
20–500 hengelle.
Ravintolapalvelut: Kahvi-, 
ruoka- ja cocktailtarjoilu.
Majoitus: Vieressä hotelli.

> YHTEYSTIEDOT
Kuusankoskitalo
Kymenlaaksonkatu 1,
45700 Kuusankoski
+358 20 615 4749

tarja.pyrhonen@kouvola.fi   •   www.kouvola.fi/kouvola-talo tarja.pyrhonen@kouvola.fi   •   www.kouvola.fi/kuusankoskitalo
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Kouvolan kaupungintalo

”Juhlavuutta
keskellä

kaupunkia.”

Kaunis ja keskellä

Suomen kauneimmaksi kaupunginta-
loksi äänestetty Kouvolan kaupungin-
talo sijaitsee parin sadan metrin päässä 
matkakeskuksesta.

Kaupungintalon lämpiö eli ”Sininen 
matto” on suosittu tilaisuuksien pito-
paikka. Sen välittömässä yhteydessä 
olevaan juhlasaliin mahtuu noin 400 
henkeä. Juhlasali toimii myös Kymi 
Sinfoniettan konserttipaikkana. Tarvit-
taessa tila muuntuu ruokasaliksi.

> TILAT
Kokoustilat: Useita tiloja, 
110–400 hengelle.
Ravintolapalvelut: 
Kahvila-ravintola Leiviskä.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Kouvolan kaupungintalo
Torikatu 10,
45100  Kouvola
Tilapalvelut
+358 20 61 511 (vaihde)

www.kouvola.fi/kaupungintalo 

LUKUJA KOUVOLASTA

ASUKKAITA 
noin 84 000
33 asukasta/km2

TYÖPAIKKOJA 
noin 32 500

VEROÄYRI 
20,75 %

YRITYSTEN 
TOIMIPAIKKOJA 
noin 5500

MAJOITUS-
KAPASITEETTI 
noin 1500

KESÄMÖKKEJÄ 
noin 7800

VESISTÖÄ 
325 km2

JÄRVIÄ 
450

PINTA-ALA 2883 km2
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”KAIKKI TIET VIEVÄT 
KOUVOLAAN.”

Tuulensuoja

”Parketti 
valmiina tanssiin.”

Kouvolan keskustassa sijaitseva Tuulen-
suoja on idyllinen puutalo, joka palveli 
kaupungintalona ennen siirtymistään 
kokousten ja juhlien pitopaikaksi.

Tilat ovat käytettävissä kesä-elokuussa 
päivittäin, talvisin vain viikonloppuisin. 
Suuressa salissa tilaa riittää 100 vieraalle. 
Tuulensuojaan voi tilata haluamansa 
pitopalvelun tai tuoda itse loihtimansa 
herkut mukanaan.

> TILAT
Kokoustilat: Juhlava sali 
100 hengelle.
Ravintolapalvelut: Keittiö 
käytössä.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Tuulensuoja
Hallituskatu 9,
45100 Kouvola
Tilapalvelut
+358 20 61 511 (vaihde)

Menneen maailman idylliä

VÄLIMATKOJA 
KOUVOLASTA
1 h Venäjän raja (Vaalimaan raja-asema)
1 h Suomen tärkein vientisatama HaminaKotka
1 h 19 min Junayhteys Kouvola-Helsinki
2 h 20 min Junayhteys Kouvola-Pietari
1 h 30 min Vuosaaren satama Helsinki
1 h 30 min Helsinki-Vantaan lentokenttä

PÄÄMATKAKOHTEET
• Tykkimäen huvipuisto, 
 Actionpark, Aquapark ja Camping
• Maailmanperintökohde 
 Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
• Repoveden kansallispuisto
• Arboretum Mustila

87 km

 

Lahti
27 min
62 km

Mikkeli

106 km

57 km

Kotka
42 min

Lappeenranta
38 min

PIETARI

KOUVOLA

VIIPURI

HELSINKI

Matka-ajat VR:n mukaan58 min

1 h 19 min
134 km
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Moision Taide- ja Pitokartano 

”Menneen 
maailman 

tyyliä.”

Moision Taide- ja Pitokartano toimii arkki-
tehti Carl Ludvig Engelin suunnittelemas-
sa empirekartanossa.

Kokouksia voi pitää yläkerran huoneissa, 
joiden värimaailma ja kalustus mukai-
levat 1800-luvun tunnelmaa. Isoimpaan 
saliin mahtuu istumaan lähes sata vierasta.

Kartanossa on vaihtuvia näyttelyitä sekä 
pysyvä taidenäyttely, johon kuuluu van-
hojen mestareiden kuten Wäinö Aal-
tosen ja Ville Vallgrenin veistotaidetta.

> TILAT
Kokoustilat: Iso sali ja 
ryhmätyötiloja museosaleissa.
Ravintolapalvelut: 120 
ruokailijalle maukasta 
kotiruokaa. 
Majoitus: Oma majatalo, 
jossa sauna oleskelutiloineen.

> YHTEYSTIEDOT
Moision Taide- ja Pitokartano
Moisiontie 163
47200 Elimäki
+358 40 527 2799

Kirjokiven Kartano 

Eliel Saarisen 1800-luvulla suunnittelema 
Kirjokiven Kartano tarjoaa laadukkaat 
puitteet kokouksiin, tyky-päiviin ja perhe-
juhliin. Myös yöpyminen onnistuu tyy-
likkäässä miljöössä.

Viereiseen Repoveden kansallispuistoon 
voi tutustua omin päin tai yhteistyö-
kumppanien aktiviteettien myötä.

Lähellä oleva WHD Gård – entinen Woi-
kosken tehtaan mallitila – tarjoaa moni-
puolisia juhla-, kokous-, ohjelma- ja 
majoituspalveluja.

> TILAT
Kokoustilat: 3 salia, yhteensä 
60 henkilölle.
Ravintolapalvelut: Oman 
keittiön lähiruokaa puhtaista 
raaka-aineista.
Majoitus: Kartanon sviitit sekä 
Kartanon aitoissa  sijaitsevat 
huoneet.

> YHTEYSTIEDOT
Kirjokiven kartano
Rudolf Elvingintie 109 
47900 Vuohijärvi
+358 40 656 5981

Empirekartanon eleganssia

”Kartano-
tunnelmaa 

luonnonrauhassa.”

Kansallispuiston äärellä

moisionkartano@gmail.com   •   www.moisionkartano.fi whd@woikoski.fi   •   www.woikoskifeeling.fi
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Villa Ruths

”Idyllinen 
herraskartano.”

Vuonna 1914 rakennettu Villa Ruths 
toimi aikoinaan Kymi-yhtiön toimitus-
johtajien virka-asuntona. Rakennuksen 
suunnitteli ruotsalainen arkkitehti Gunnar 
Asplund, Alvar Aallon esikuva.

Vuokrattavissa on kartanon koko ala-
kerta, jossa on kaksi suurta salia, valoisa 
aurinkosalonki, uudistettu keittiö sekä 
kirjasto, josta löytyy Malmsjö-flyygeli. 
Kesäisin pihamaalla voi viettää juhlia 
katoksen alla.

> TILAT
Kokoustilat: Kartanon saleja 
huippulaatuisella 
kokoustekniikalla. 
Ravintolapalvelut: Catering.
Majoitus: Hotelli 2 
kilometrin päässä.

> YHTEYSTIEDOT
Tervolin Oy, Villa Ruths
Koskenrannankatu 4
45700 Kuusankoski
+358 40 533 3833 

Kartanoelämää

Virtakiven Sauna 

”Joen virtaa 
ei väsy 

katselemaan.”

Virtakiven Sauna rakennettiin Kymi-
yhtiön henkilöstölle vuonna 1925. Idyl-
lisessä jokimaisemassa sijaitsevassa 
saunarakennuksessa on nykyisin myös 
kesäkahvila, tilausravintola, kahvipaah-
timo, kokous- ja näyttelytilat sekä piha-
piirissä konttibaari.

Ateljé Korpin Sydän ja saunan juhlatila 
luovat erinomaiset puitteet kokousten 
ja juhlien järjestämiseen. Kauniina ke-
säpäivinä tapahtuman voi siirtää piha-
piirissä oleviin telttoihin aivan Kymijoen 
rantaan. 

> TILAT
Kokoustilat: Kolme eri tilaa.
Ravintolapalvelut: Oma 
ravintola A-oikeuksin, 
kesäisin konttibaari.
Majoitus: Hostellitason 
huoneita.

> YHTEYSTIEDOT
Virtakiven sauna
Brejlinintie 8 
45910 Voikkaa 
+358 50 433 9327

Idyllisen Kymijoki-maiseman äärellä

kartano.ruths@gmail.com   •   www.villaruths.com epe.parkkinen@luukku.com   •   www.virtakivensauna.com
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Yli-Kaitalan lomamökit 

”Karaokea 
Sammalsaunassa.”

Hyvät päätökset syntyvät elämysten ää-
rellä. Yli-Kaitala tarjoaa laadukkaita ko-
kouspalveluja luonnonrauhassa. Kokouk-
sen maalaisherkkuineen voi pitää myös 
huvilassa tai tunnelmallisessa kodassa.

Aktiviteetteinä on esimerkiksi kalastusret-
ki, jousiammunta, nuijakeilailu tai olym-
pialaiset.

Erikoisuutena on maailman ainoa Sam-
malsauna. Lisänä on ulkoporeamme, 
perinteinen sauna kuumavesialtaineen 
sekä avanto kirkasvetisessä Kettujärvessä. 

> TILAT
Kokoustilat: Ravintola 
Ketunleipä, saunat, kota ja 
laavu.
Ravintolapalvelut: Oma 
ravintola A-oikeuksilla.
Majoitus: Omat mökit ja 
hotellihuoneet.

> YHTEYSTIEDOT
Yli-Kaitalan lomamökit
Kaitalantie 323,
47490 Mankala
+358 50 075 0612

Sammalsauna ja maalaistunnelmaa

info@yli-kaitala.com   •   www.yli-kaitala.com

Jokiretkiä ja
metsäpuuhia 
Jaalan erämaa-alueella sijaitsevan Heisanharjun luonnonsuojelualueen 
rankana toimii pitkittäisharju, jonka ympärille on kietoutunut pienten jär-
vien ja lampien kutoma helminauha. Niivermäen luonnonsuojelualueen 
patikointireitti alkaa Kauppakeskus Veturin läheisyydestä.

Kymijoki on erämainen ja kalaisa joki, jossa tapaa harvinaisia lintulajeja. 
Joella voi nauttia niin kalastuksesta kuin melonnasta ja koskenlaskusta.

Repovesitien geokätköilyreitti johdattaa etsijän Repoveden kansallispuiston 
maisemista Verlan maailmanperintökohteeseen. Reitille mahtuu kymmenen 
geokätköä.

Kouvolassa on neljä 9-väyläistä ja kaksi 18-väyläistä frisbeegolf-rataa. 
Kaupungin sydämessä on puistomainen rata, mutta pelata voi myös harju-
maisemissa ja Kymijoen rannan vierustalla
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Vimpa Islands

”Mieli irti 
mantereen 
rutiineista.”

Vimpa Islands tarjoaa kokoustilojen li-
säksi elämyksiä ja toimintaa luonnon-
kauniissa ympäristössä mantereella ja 
saaressa ympäri vuoden.

Rakinkotkan saareen on rakennettu 
tunnelmallinen vanhan ajan ekologinen 
saaristokylä. Tarjolla on monia aktiviteet-
tejä – kuten metsägolf, visainen saaripolku, 
kalastusta sekä luonto- ja veneretkiä. 

Rakinkotkan saaren erikoisuutena ovat 
Kalliosavusauna, viikinkiaktiviteetit ja 
viikinki-illallinen.

> TILAT
Kokoustilat: Merihenkisiä 
sisätiloja, kokouspaikkoja 
luonnossa.
Ravintolapalvelut: Itse tehtyä 
luomu- ja lähiruokaa omaa 
kasvimaata hyödyntäen.
Majoitus: Hyvin varusteltu 
villa ja saaristolaismajoitusta.

> YHTEYSTIEDOT
Vimpa Islands
Vimparaitti 29,
49400 Hamina
+358 40 055 5475

Merellistä tunnelmaa Viikinkireitin varrella Haminan saaristossa

pertti.illi@vimpa.com   •   www.vimpa.fi / www.rakinkotka.fi

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Kymijoki toimi Ruotsin ja 
Venäjän rajajokena 

1743–1809.
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Ravintola Loiske

”Luonnonkaunis ja 
moderni.”

Käyrälammen rannalla sijaitsevan vesi-
puisto Aquaparkin ravintola Loiske on 
käytettävissä syys-toukokuussa kokouksia 
ja koulutuksia varten.

Moderni, rento ja valoisa kokouspaikka 
on varustettu uusimmalla kokoustek-
niikalla. Vuokrattavissa on kaksi sähkö-
saunaa ja tunnelmallinen savusauna. 
Hiihtoladut ja Käyrälammen retkiluis-
telurata kulkevat vierestä. Tyhy-päivään 
saa ohjelmaa Tykkimäki Actionparkista.

> TILAT
Kokoustilat: 100 henkilölle.
Ravintolapalvelut: Oma 
ravintola A-oikeuksilla. 
Majoitus: 4 lomamökkiä 
(24 vuodepaikkaa). Sesonkina 
lisäksi 20 leirintämökkiä.

> YHTEYSTIEDOT
Ravintola Loiske
Kanuunakuja 2,
45200 Kouvola 
+358 5 778 700
 

Lammen äärellä

kokoukset@tykkimaki.fi   •   www.tykkimaki.fi

Huvia ja 
vauhtia
Kouvolassa ollaan vähän sitä mieltä, että kaupungissa on hyvä olla kaikkea, 
mitä ihminen tarvitsee. Niin kuin oma huvipuisto. Tykkimäki sijaitsee luon-
nonkauniin harjun laella sadan metrin korkeudella merenpinnasta. Starflyer 
vie hurvittelijan 72 metrin korkeuteen, joten silmiään auki pitävä näkee 
kauas.

Osa Tykkimäen huvipuiston vieraista tulee nauttimaan tunnelmasta ja esiin-
tyjistä. Huvilavetilla nähdään niin taikureita, koomikoita kuin sirkuslaisia ja 
kuullaan viikottaisia iltakonsertteja.

Tykkimäellä kupeessa on oma aurinkorantamme Käyrälampi, oma vesi-
puistomme Aquapark ja leirintäalue Tykkimäki Camping. Tykkimäki-
perheeseen kuuluu myös Prisma-keskuksessa oleva Actionpark Kouvola.
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Tykkimäen Sauna 

”Avantoa ja 
elämyksiä.”

Tykkimäen Sauna on moderni yleinen 
sauna, jossa voi pitää palaverin Sauna-
tuvassa tai miksei myös omassa rauhassa 
Saunalautalla löylynheiton lomassa.

Kesäkokous onnistuu laiturilla 32 neliön 
teltassa. Suureen saunaan mahtuu 50 
saunojaa, Saunalauttaan kymmenisen. 
Talvella molemmista voi pujahtaa avan-
toon, jossa on rata talviuinnin harrastajille.

> TILAT
Kokoustilat: Kokoustila 
15-20 henkilölle.
Ravintolapalvelut: Catering.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Tykkimäen Sauna
Lautarontie 3,
45200 Kouvola 
+358 50 042 1000 (ryhmät)

 

Kokous järven rannalla

saunatupa@tykkimaensauna.fi   •   www.tykkimaensauna.fi

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Kouvola on Suomen 
suurin varuskuntakaupunki.

Karjalan prikaati ja Utin 
jääkärirykmentti kouluttavat 
4400 varusmiestä vuodessa. 
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Aikuiskoulutuskeskus Kouvola 

”Tilattavissa 
laaja 

oheisohjelma.”

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa on järjestetty 
niin häitä, syntymäpäiviä kuin ministeriöiden ja 
valtakunnallisten järjestöjen johtamiskoulutusta.

Talon modernit kokoustilat muuntautuvat jopa 
muotinäytöksen tai hyväntekeväisyystapahtuman 
tarpeisiin. Käytössä on muun muassa nojatuoli-
luokka, auditorio, 150 hengen valoisa ja avoin tila, 
jossa on käytössä 8 metrin valkokangas. Webinaa-
rissa yhteyden voi striimata minne tahansa.

Mukana järjestelyissä auttaa Aikuiskoulutuskes-
kuksen kokous- ja juhlapalvelu. Opetuskeittiön 
ravintola Armas soveltuu juhlaviin ruokahetkiin tai 
vaikkapa yritysaamiaisten viettoon. Ryhmien oh-
jelmaan voi lisätä kokkailua kouluttajan johdolla.

Työhyvinvointiin liittyvien tapahtumien oheen voi 
tilata koulutusta valitusta aiheesta tai vaikkapa 
käsi- tai jalkahoitoa.

> TILAT
Kokoustilat: Useita 
kokoustiloja, 8–150 
henkilölle.
Ravintolapalvelut: 
2 ravintolaa, 30/140 
ravintopaikkaa.
Majoitus: Kolmio / 
6 vuodepaikkaa, sauna, 
keittiö.

> YHTEYSTIEDOT
Aikuiskoulutuskeskus 
Kouvola
Taitajantie 2,
45100 Kouvola
+358 40 482 6770

Moderni ja muuntautuva

neuvonta@kvlakk.fi   •   www.kvlakk.fi
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Kallioinen 
kansallispuisto 
Kallioinen ja erämainen Repoveden kansallispuisto on tunnettu luonto-
matkailukohde. Ryhmät voivat saapua sinne vesitse vaikkapa Kultareitin 
Tuuletar II -laivalla. 

Suosituin patikointireitti on viiden kilometrin mittainen Ketunlenkki, 
johon kuuluu Lapinsalmen riippusillan ylitys, yli 200 portaan kipuaminen 
lähes pystysuoraa Katajavuoren rinnettä sekä Määkijänsalmen ylittäminen 
Ketunlossilla.

Mustalamminvuori on yksi kauneimmista levähdyspaikoista. Sen laella 
kohoavasta Mustalammin tornista aukeavat upeat näkyvät kansallispuiston 
järvimaisemiin.

Olhavanvuoren pystysuora rinne on kuuluisa kalliokiipeilypaikka. Olhavan 
korkein kohta yltää 40 metriin, ja vaihtoehtoisia reittejä huipulle on yli sata.

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Kouvola on 
Suomen 7. 

suurin 
mökkipaikkakunta. 
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Kouvolan Upseerikerho

”Myös 
suurtapahtumien 
juhlava catering.”

Tsaarinaikana rakennettu punatiilinen 
Upseerikerho tarjoaa ylelliset puitteet 
yritysjuhliin, koulutuksiin, kokouksiin tai 
vaikka minimessuihin.

Perhejuhlia vietetään aina kastejuhlista 
syntymäpäivien kautta muistojuhlaan.

Upseerikerho tarjoaa myös catering-
palveluja ympäri Kymenlaaksoa, pie-
nistä juhlista isojen tapahtumien vip-
tilaisuuksiin. Uniikkia maistuvaa ruokaa 
aina hyvin palvellen ja asiakkaan toiveet 
huomioiden.

> TILAT
Kokoustilat: 200 mahtuu 
syömään, 300 seisomaan.
Ravintolapalvelut: Oma 
ravintola ja catering.
Majoitus: ei.

> YHTEYSTIEDOT
Kouvolan Upseerikerho
Upseeritie 5,
45100 Kouvola
+358 5 371 1942

Kaikki elämäsi juhlat

myynti@kouvolanupseerikerho.fi   •   www.kouvolanupseerikerho.fi

Mustilan 
ihmeelliset metsät
Axel Fredrik Tigerstedt, valtioneuvos, geologi ja dendrologi, aloitti 1900-luvun 
alussa elimäkeläisellä Mustilan kartanolla ulkomaalaisten havupuiden 
istutuskokeilut. Niin sai alkunsa Arboretum Mustila, jossa douglas-kuuset 
huojuvat nyt 40-metrisinä. Touko-kesäkuussa puulajipuistossa on ruuhkaa, 
kun hämmästeltävänä on Alppiruusulaakson kukkameri.

Alppiruusut ovat vain pieni osa 120 hehtaarin puulajipuistoa, jossa pää-
osassa ovat ikivihreät havut. Hemlokki-, jättituija- ja purppurapihtamet-
siköissä vaellellessa tuntee olevansa kaukomatkalla. Puistossa kasvaa yli 
250 puulajia, ja uusia lajeja on kokeilussa.

Mustilan yhteydessä toimii kahvila Piika ja Renki sekä Viinipuoti, jonka 
Viinituvassa voi käydä viininmaistelulla. Myös Mustila Puutarhan taimi-
myymälä palvelee.
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Kymin Huvila

”Juhlavaa 
huvilatunnelmaa.”

Vuonna 1873 rakennettu Kymin Huvila 
oli ennen Johtokunnan Huvilana vain 
Kymi-yhtiön ylimmän johdon käytössä. 
Nykyisin sen juhlavissa tiloissa järjeste-
tään kokouksia, koulutuspäiviä, tuo-
telanseerauksia, illallisia, perhejuhlia, 
cocktailtilaisuuksia sekä henkilökunnan 
tyky-päiviä.

Päivisin on tarjolla runsas Huvilan lounas-
pöytä. Iltaisin ja viikonloppuisin Huvila 
toimii á la carte ravintolana, ja kesällä 
käytössä ovat terassit. 

> TILAT
Kokoustilat: 3 kokoustilaa, 
yhteensä 90 henkilölle.
Ravintolapalvelut: Pää-
rakennuksessa 100 vieraalle, 
lisäksi suuri puistoalue.
Majoitus: 3 sviittiä, 
7 hotellitason huonetta.

> YHTEYSTIEDOT
Kymin Huvila
Ahlmanintie 1
45700 Kuusankoski
+358 50 454 7527

Historian havinaa

info@kyminhuvila.fi   •   www.kyminhuvila.fi

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Arboretum Mustila on 
Pohjois-Euroopan suurin ja 

vanhin puulajipuisto.
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Mielakka ja Somerosauna

”Touhua 
Tyhy-päivään.”

Ensin kokous rinneravintolassa tai tun-
nelmallisessa kodassa, sitten laskettelua 
tai lautailua Snowparkissa. Päivän päät-
teeksi saunomaan.

Mielakassa Tyhy-päivän voi yhdistää 
myös golfiin. Sen oma golfkeskus Bogey 
Golf toimii pay&play -periaatteella, joten 
omia välineitä eikä greencardia tarvita.

Miten olisi petankki? Sitä voi pelata sisä-
hallissa ympäri vuoden Mielakan Some-
rosaunan vieressä.

> TILAT
Kokoustilat: Saunatilat, 
kota ja rinneravintola.
Ravintolapalvelut: Oma 
keittiö.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Mielakka
Ojaniityntie 3
45200 Kouvola
+358 40 900 0679 

Puuhaa palaverin pariksi

Kouvolan ravirata

”700 neliön 
juhlateltta.”

Kouvolan raviradan aidatulla alueella on 
17 hehtaaria tapahtumille. Valmiina on 
parkkialue, äänentoisto, valaistus, wc:t 
sekä isot ravintola- ja hallitilat. Käytettä-
vissä on myös 700 neliömetrin kokoinen 
juhlateltta ja kalusteet.

Järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus, 
tilapäisrakentaminen ja ravintolapal-
velut ovat tilattavissa. Kymenlaakson 
Messut avustaa tarvittaessa tapahtumien 
toteuttamisessa.

> TILAT
Kokoustilat: 4 jaettavaa 
kokoustilaa, yhteensä 400 
henkilölle. Suurtapahtumissa 
5000 henkilöä.
Ravintolapalvelut: Omat 
ravintola- ja kahviopalvelut.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Kouvolan ravirata
Hevosmiehentie 1
45160 Kouvola
+358 5 320 1101

Suurtapahtumille

kouvolanravirata@kouvolanravirata.com   •   www.kouvolanravirata.commielakka@mielakka.com   •   www.mielakka.com
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Kouvola, 
urheilukaupunki
Urheilukaupunki on tunnelmia ja tarinoita, jotka koskettavat ja hengästyttävät 
vielä vuosienkin jälkeen.

Kouvolassa sydämen lyöntejä kohottavia kokemuksia tarjotaan laajalla 
rintamalla. Kaupungin laaja harrastepaikkaverkosto tarjoaa mahdolli-
suudet liikkua harrastajasta huipulle. Useat kansainvälisissä kilpailuissa 
mainetta saavuttaneet yksilöurheilijat sekä kaupungin kärkiseurat KPL, 
KooKoo ja Kouvot rakentavat vahvasti kuvaa urheilullisesta kaupungista.

Kouvola liikuttaa! Kouvolassa on yli 110 seuraa ja liikuntajärjestöä. Logis-
tisilta yhteyksiltään loistavasti saavutettavasta kaupungista löytyy muun 
muassa  8 urheilukeskusta, 4 jäähallia ja 6 uimahallia, jotka mahdollistavat 
suurempienkin tapahtumien ja leirien järjestämisen.

Kouvola on myös suurten urheilutapahtumien kaupunki. Joukoittain 
urheiluturisteja saapuu kaupunkiin seuraamaan vuodesta 1998 ajettuja 
Kymi Grand Prix -raveja. Kouvola on isännöinyt niin Kuninkuusraveja kuin 
pesäpallon Itä-Länsi-otteluita.

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Kouvolassa sijaitsee
Suomen suurin 
laskuvarjokerho

Skydive Finland ry.
Vuonna 2017 tehtiin 

lähes 15 000 hyppyä.
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Kino 123

”Moderni ja 
miellyttävä.”

Moderni kolmisalinen elokuvateatteri 
Kino123 sijaitsee kauppakeskus Veturis-
sa Kuutostien varrella. Kaikissa saleissa 
on mukavat ja tilavat istuimet. Tieto-
koneen kuva ja ääni voidaan toistaa sa-
litekniikalla. Mikrofoneja ei välttämättä 
tarvita hyvän akustiikan ansiosta.

Miten olisi aamiaiskokous? Tai bruns-
sikokous? Tuotelanseeraus? Anniskelu-
oikeuksilla varustettu Café Kino huolehtii 
kokoustarjoiluista. Kauppakeskus Veturin 
oheispalvelut löytyvät saman katon alta.

> TILAT
Kokoustilat: 3 elokuvasalia.
Ravintolapalvelut: Café Kino 
ja Veturin ravintolat.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Kino 123
Kauppakeskus Veturi
Tervasharjuntie 1
+358 44 032 1321

Leffateatterin mukavuutta

info@kino123.fi   •   www.kino123.fi

Asuntomessut 2019 
Kouvolassa
Heinä-elokuussa 2019 Kouvolassa järjestetään Asuntomessut. Asunto-
messualue sijaitsee Korian Pioneeripuistossa, historiallisessa varuskunta-
miljöössä. Pioneeripuiston ainutlaatuisuus syntyy historiallisen kasarmi-
rakentamisen ja Kymijoen rantojen voimakkaiden maisemaelementtien 
kohtaamisesta. Varuskunnan ajalta tähän päivään on säilynyt paitsi alueen 
leimalliset punatiilirakennukset, myös valtava määrä kaskuja ja tarinoita 
alueen pioneerihistoriasta.

Asuntomessujen myötä alueelle rakentuu korkealaatuinen asuinalue ja 
monta uutta tarinaa kerrottavaksi. Kouvolassa järjestettävien Asuntomes-
sujen erityispiirteenä on täydennysrakentaminen, jossa kunnioitetaan 
olemassa olevaa rakennuskantaa ja ympäröivää luontoa. Vieressä virtaavan 
Kymijoen jylhät rantamaisemat ja pitkät puistomaiset näkymät ovat osa 
alueen identiteettiä. Pioneeripuistossa metsä on asukkaiden yhteinen ta-
kapiha, jossa vanhan kuusikon ikiaikaisuus tyynnyttää kuohuvankin mielen. 

Tule Asuntomessuille rentoon ja luonnonläheiseen Kouvolaan. Ihastu ja ole 
itse pieni pala Pioneeripuiston tarinaa. Lisätietoa: asuntomessut.fi/kouvola.
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Kino-Kouvo

”Mukavat 
istuimet.”

Entinen elokuvateatteri Kino-Kouvo on 
muuntautunut tapahtumakäyttöön. Ti-
laisuuksissa voidaan hyödyntää laajakan-
kaan isoa kuvaa, tasokasta äänentoisto-
järjestelmää ja erinomaista akustiikkaa.

Kino-Kouvo sijaitsee ydinkeskustassa. 
Matkakeskukseen on 200 m ja lähimpään 
hotelliin 100 m.

Kino-Kouvossa on järjestetty koulutus-
tilaisuuksia, konsertteja, paneeleja, elo-
kuvapäiviä ja tuotejulkaisuja. Tarjoilut 
rakennetaan lämpiön pystypöytiin. Ta-
pahtumat striimataan tarvittaessa.

> TILAT
Kokoustilat: 269 hengen 
elokuvasali.
Ravintolapalvelut: Catering.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Kino-Kouvo
Keskikatu 10
45100 Kouvola
+358 40 081 8523

Konserteista koulutustilaisuuksiin

info@kouvolacity.fi   •   www.kinokouvo.fi

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Alvar Aalto on 
suunnitellut Kouvolaan 

kokonaisen 
kaupunginosan.
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Maailmanperintökohde 
Verla 
Sellaista ollaan kuultu, että ihan joka kaupungissa ei olisi maailmanperintö-
kohdetta. Moskovassa on Kreml ja Punainen tori, Roomassa historiallinen 
keskusta ja Ateenassa Akropolis. Meillä Kouvolassa on Verlan puuhiomo 
ja pahvitehdas, joka on ollut UNESCOn maailmanperintölistalla vuodesta 
1996.

Opastettu kierros Verlassa johdattaa pahvinvalmistuksen menneisyyteen, 
aikaan jolloin pahvi oli kallista ja työvoima halpaa. Samalla voi katsastaa 
Verlankosken niskan esihistorialliset kalliomaalaukset, shoppailla ruukki-
kylän puodeissa ja maistella paikallisia viinejä Viinituvassa.

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Vuonna 2020 
Kouvolan kautta kulkeva 

Helsinki-Pietari- rata 
täyttää 150 vuotta. 
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Kouvolan Teatteri

”Inspiroiva 
ympäristö.”

Kouvolan Teatterin uudistuneella klubilla 
voi pitää kokouksen tai yritystapahtuman 
teatterisalin taianomaisessa ympäristössä.

Tapahtuman voi yhdistää Teatterin oh-
jelmaan niin, että kokouksen jälkeen 
seurataan teatteriesitys. Myös näytteli-
jöiden improryhmää voi kysyä viihdyttä-
jäksi, samoin opastettu kierros teatterin 
kulisseissa onnistuu. Stage on vapaa 
myös omille esityksille.

> TILAT
Kokoustilat: Kouvolan 
Teatterin klubi, 90 paikkaa.
Ravintolapalvelut: Teatteri-
ravintola A-oikeuksin.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Kouvolan Teatteri
Salpausselänkatu 38,
45100 Kouvola 
+358 05 740 0360

Teatterin taikaa

Villa Concerto

”Musiikkia ja 
elämyksiä 

kokouksen lomaan.”

Kokoushuvila Villa Concerto tarjoaa 
edustavat puitteet kokouksiin esimer-
kiksi yritysten johtoryhmille. Huvilan voi 
vuokrata myös juhlakäyttöön ja yöpymistä 
varten.

Moderni huvila sijaitsee lähellä Kouvolan 
keskustaa. Se tarjoaa kokouspaketit, 
musiikkiohjelmapalvelua, koulutusta, 
retkiä ja aktiviteettejä. Kokouksen voi 
viettää esimerkiksi konsertin kera. Villa 
Concerton kaksi saunaa ja poreallas 
ovat vieraiden käytössä.

> TILAT
Kokoustilat: 365 neliön 
huvilassa juhlatila ja 
2 kokoustilaa.
Ravintolapalvelut: Buffeena 
tai pöytiintarjoiltuna. Omat 
juomat ja tarjoilut sallittu. 
Majoitus: 6 makuuhuonetta / 
12 vuodepaikkaa. 

> YHTEYSTIEDOT
Villa Concerto
Nuotanperä 12,
45160 Kouvola
+358 40 766 4974

Moderni kokous- ja juhlahuvila

mervi.ihalainen@kouvolanteatteri.fi   •   www.kouvolanteatteri.fi sale@variando.fi   •   www.villas.variando.fi/fi/villaconcerto
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Ankkapurhan kulttuuripuisto

”Arvovalinta.”

Ankkapurhan kulttuuripuiston joenran-
ta- ja kartanomiljöössä on tarjolla tiloja 
erilaisiin kokouksiin, rentouttavaan sauna-
iltaan ja suuriin tapahtumiin pitopöy-
tineen.

Kokouspäivää voit piristää myös ohjatul-
la ohjelmalla kuten seikkailulajeilla tai 
Kymijoen laineilla meloen. Toiminnan 
lähtökohtana on aito yhteispeli, kestä-
vä kehitys, ympäristön turvallisuus ja 
onnistumisen elämykset. Käyttämällä 
palvelujamme tuet nuorisotyötä.

> TILAT
Kokoustilat: 7 kokoustilaa 
keskisuurille ryhmille.
Ravintolapalvelut: Oma 
130-paikkainen ravintola.
Majoitus: 145 majoituspaikkaa.

> YHTEYSTIEDOT
Nuorisokeskus Anjala
Ankkapurhan kulttuurisäätiö
Ankkapurhantie 15
46910 Anjala
+358 40 540 0049

Luontoa ja elämyksiä

Pato Klubi ja Pato Areena 

”Sellupaaleja ja 
kaapelikeloja.”

Pato Klubi ja Pato Areena sijaitsevat Taide-
ruukissa, 1800-luvulla rakennetussa 
entisessä keskusvarastossa Kymin 
Ruukin alueella.

Rosoiseen taide- ja kulttuurimiljööseen so-
pivat kokoukset, jossa ei kaivata pönötystä. 
Kalusteina on muun muassa sellupaaleja, 
kuormalavasohvia ja kaapelikeloja.

Pato Klubi ja viereinen Galleria Pato tun-
netaan taidenäyttelyistä ja Sunnuntai-
klubi-illoista. Pato Areenalla voidaan jär-
jestää esimerkiksi messuja, seminaareja 
ja konsertteja.

> TILAT
Kokoustilat: Pato Areena, 
Pato Klubi ja pienempiä tiloja. 
Ravintolapalvelut: Catering.
Majoitus: Vieressä Kymin 
Huvila, jossa 10 huonetta / 
20 vuodepaikkaa.

> YHTEYSTIEDOT
Pato Klubi ja Pato Areena,
Kyminväylä 2,
45700 Kuusankoski 
+358 40 680 6775 

Tiilenrouhea tehdasmiljöö

nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi   •   www.ankkapurha.fi info@patoklubi.fi   •   www.patoklubi.fi
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ElämysBunkkeri 

”Formulakisa vai 
paintball?”

ElämysBunkkerista löytyy saman katon 
alta tunnelmalliset tilat ja aktiviteettejä 
kuten hohtominigolf, sisäpaintball, 
taikuri, boulderointi, Room Escape 
-huoneet sekä Lotus F1-simulaattori.  
Bunkkerin Areenalle mahtuu sata ja 
Bunkkeri Klubille 120–200 vierasta.

Ohjelmaa on saatavilla myös luonnossa: 
paintballia, jousiammuntaa, frisbee-
golfia ja Escape Camp. Käytössä on 
erähenkinen rantasauna ja tunnelmal-
linen Paaskosken maja, joissa voi myös 
kokoustaa.

> TILAT
Kokoustilat: Kuusi erikokoista 
tilaa eri tarkoituksiin 10-200 
henkilölle.
Ravintolapalvelut: Catering.
Majoitus: Aivan vieressä 
kumppaneiden noin 
500 vuodepaikkaa.

> YHTEYSTIEDOT
ElämysBunkkeri
Kouvolankatu 15
(Kauppakeskus Valtari)
45100 Kouvola
+358 10 666 1939

Actionia tiimille

Juhlatalo Kasku

”Kokousta ja 
keilausta.”

Kouvolan keilahallin yhteydessä olevan 
Juhlatalo Kaskun kokoushuoneet vievät 
eri aikoihin ja tunnelmiin. Saatavilla on 
yhtä lailla barokkimaista jyhkeyttä kuin 
brittiläistyyppinen klubi nahkasohvi-
neen.

Tarinatupa ja Kaskuklubi ovat tiloista 
suurimmat, Löylytupaan ja Juorutu-
paan voi tulla pienemmällä porukalla. 
Kokoukseen voi yhdistää ruokailun ja 
saunomista ja tietenkin keilailun.

> TILAT
Kokoustilat: 10–80 henkilölle.
Ravintolapalvelut: Catering.
Majoitus: Ei.

> YHTEYSTIEDOT
Juhlatalo Kasku
Salpausselänkatu 40,
45100 Kouvola
+358 20 734 0181

Barokkitunnelmaa

info@bunkkeri.fi   •  www.bunkkeri.fi info@juhlatalokasku.fi   •   www.juhlatalokasku.fi
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Kouvolan seurakuntakeskus

”Tunti tai päivä, 
sama hinta.”

Kouvolan seurakuntakeskus sijaitsee 
aivan keskustan tuntumassa. Sen puu-
arkkitehtuuria edustavassa Maria-salissa 
voidaan pitää monenlaisia tilaisuuksia.

Seurakuntakeskuksessa on muitakin eri 
tarkoituksiin muuntuvia kokoustiloja. 
Oma keittiö valmistaa ruoat kahvikat-
tauksista cocktailtilaisuuksiin.

Hinnat ovat kilpailukykyisiä. Vuokra on 
sama, kesti tilaisuus tunnin tai koko 
päivän.

> TILAT
Kokoustilat: 6 kokoustilaa, 
10–260 hengelle.
Ravintolapalvelut: Oma 
catering.
Majoitus: Puhjonrannan 
kurssikeskus.

> YHTEYSTIEDOT
Kouvolan seurakuntakeskus
Savonkatu 40
45100 KOUVOLA
+358 40 180 2151

Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on

henna.myller@evl.fi   •   www.kouvolanseurakunta.fi

Kulttuurikaupunki 
Kouvola
Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon sisäpihalle on avautunut Rakkauspuisto, 
jossa rakastavaiset voivat vahvistaa liittonsa lukolla kuvanveistäjä Heikki 
Häiväojan veistokseen Koivu ja tähti.

Poikilo-museot eli Kouvolan taidemuseo sekä Kouvolan kaupunginmuseo 
sijaitsevat Kouvola-talolla museokorttelin vieressä.

Ankkapurhan kulttuuripuistoon kuuluu Anjalan kartano tammikujineen 
ja puistoineen sekä Ankkapurhan teollisuusmuseo. Lähellä voi tehdä 
kävelykierroksen Alvar Aallon suunnittelemilla asuinalueilla. Arkkitehti piirsi 
myös kylään paperitehtaan, koulun ja kaupan. Ankkapurhan alueella sijaitsee 
myös Nuorisokeskus Anjala.

Kymi Sinfonietta konsertoi Kouvolan kaupungintalolla ja Kuusankoskitalolla. 
Kahden kaupungin – Kouvolan ja Kotkan – orkesteri tunnetaan yllättävästä ja 
korkeatasoisesta ohjelmistosta sekä kansainvälisistä solistivieraista.
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Original Sokos Hotel Vaakuna

”Neuvottelu 
vaikka 

poreammeessa.”

Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvolas-
sa yhdistyvät kodinomaisuus, rentous 
ja sydämellinen palvelu. Keskustassa 
sijaitsevassa hotellissa on useita eriko-
koisia kokoustiloja, joista suurin on 150 
hengelle.

Pienet kokoukset voi myös pitää sau-
natiloissa, joiden mukavuuksiin kuuluu 
poreamme. Tarjoilut ja ohjelma räätä-
löidään toiveiden mukaan. Majoittuville 
löytyy 172 huonetta. Myös juhlavat yksityis-
tilaisuudet onnistuvat.

> TILAT
Kokoustilat: 7 kokoustilaa, 
joista suurin 150 hengelle.
Ravintolapalvelut: Frans & 
Rose -bistro 170 hengelle.
Majoitus: 172 huonetta, 
noin 300 vuodepaikkaa. 

> YHTEYSTIEDOT
Original Sokos Hotel 
Vaakuna Kouvola
Hovioikeudenkatu 2
45100 Kouvola 
+358 10 783 9100

Suomen sympaattisin

sales.kymenseutu@sok.fi   •   www.sokoshotels.fi/fi/kouvola/sokos-hotel-vaakuna

TIESITKÖ, ETTÄ...?

Vuodesta 1997 järjestetty 
Kouvolan Dekkaripäivät on 
yksi maamme suurimmista 
kirjallisuustapahtumista.
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ORIGINAL SOKOS HOTEL 
VAAKUNA 7 8-150 11-180 172/318 • • • • • • • •
KOUVOLAN 
SEURAKUNTAKESKUS 6 10-260 - - • • - • • • • -
KUUSANKOSKITALO 6 10-505 53–580 - • • • • • • • -
MIELAKKA JA 
SOMEROSAUNA 3 20-100 30-150 - • • • • • • • •
VIMPA ISLANDS 4 14-70 25-100 39/97 • - • • • • • •
KYMIN HUVILA 3 14-42 - 10/27 • • • • • • • •
MOISION TAIDE- JA 
PITOKARTANO 8 10–100 700 7/19 • - - • • • • •
ELÄMYSBUNKKERI 5 25-200 1000 - • • • • • • • •
KOUVOLA-TALO 5 10-321 15–380 - • • • • • • • -
VIRTAKIVEN SAUNA 3 20-50 50-80 3/6 • • • • • • • •
VILLA RUTHS 4 20-75 17-43 - • • • • • • • •
KOUVOLAN RAVIRATA 4 12–5000 - - • • • • • • • -
KINO 123 3 96 -260 569 - • • • • • • • - • k
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KOUVOLAN 
KAUPUNGINTALO 3 202-378 100-235 - • • - • • • • -
RAVINTOLA LOISKE 1 100 220

4 
mökkiä/

24 • • • • • • • •
ANKKAPURHAN
KULTTUURIPUISTO 7 15-100 40-150 45/145 • • • • • • • •
AIKUISKOULUTUSKESKUS 
KOUVOLA 10 8-150 - 3/6 • • • • • • - •
PATO KLUBI JA 
PATO AREENA 4 8-350 25 -450 - • • - • • • • -
VILLA CONCERTO 2 8-30 365 6/12 • • • - - • • •
TUULENSUOJA 1 100 116 - - • - • • - - -
KIRJOKIVEN KARTANO 3 12-30 42-61 12/24 • • • • • • • •
KOUVOLAN 
UPSEERIKERHO 3 30-120 40-220 - • • • • • • • •
JUHLATALO KASKU 4 15-50 - - • • • • • • • •
TYKKIMÄEN SAUNA 1 15-20 25-32 - • • • - - • • •
KINO-KOUVO 1 269 590 - • • • • • • • -
KOUVOLAN TEATTERI 1 90 - - • • - • • • • -
YLI-KAITALAN 
LOMAMÖKIT 6 20-130 70-154 63/125 • • • • • • • •
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VisitKouvolan kokous- ja 
tapahtumapalvelu
VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu on palveluksessasi aina kun 
haluat järjestää tapahtumasi Kouvolassa.

Palvelumme on puolueetonta ja maksutonta. Autamme tapahtumanjär-
jestäjiä kokousten, tyhy- ja tykypäivien, sekä tapahtumien suunnittelussa 
ja toteutuksessa alusta loppuun.

Tunnemme paikallisen verkostomme ja osaamme suositella teille onnistu-
neen tapahtuman elementit. Yhdessä löydämme sopivat tilat ja palvelut, 
jotta tilaisuutenne onnistuu loistavasti!

Halutessanne pyydämme puolestanne tarjoukset alueen toimijoilta ja yh-
distämme kysynnän ja tarjonnan.

Ota rohkeasti yhteyttä ja anna meidän auttaa onnistumaan tapahtumanne 
kanssa!

Tervetuloa Kouvolaan!
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Huolettomia kokouksia, 
tilaa uusille ajatuksille.

matkailu@kinno.fi
p. 020 615 5295


