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Tätä kaikkea Kouvola tarjoaa! Kouvolaan on aidosti helppo tulla 
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VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu on palve-
luksessasi aina, kun haluat järjestää tapahtumasi Kou-
volassa. Palvelumme on maksutonta. Autamme 
tapahtumanjärjestäjiä kokousten, tyhy- ja tykypäivien 
sekä tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa alusta 
loppuun.

Tunnemme paikallisen verkostomme ja osaamme suosi-
tella teille onnistuneen tapahtuman elementit. Yhdessä 
löydämme sopivat tilat ja palvelut, jotta tilaisuutenne 
onnistuu loistavasti! Halutessanne pyydämme puoles-
tanne tarjoukset alueen toimijoilta ja yhdistämme kysyn-
nän ja tarjonnan.

Ota rohkeasti yhteyttä ja anna meidän auttaa onnistu-
maan tapahtumasi kanssa!

Palvelumme säästää Sinulta aikaa ja vaivaa 
ja auttaa onnistumaan!

kartoitamme tapahtumaasi soveltuvat tilat ja niiden 
saatavuuden
hoidamme esittelyt ja järjestämme tutustumiskäynnit
tunnemme hyvin paikallisen verkostomme ja löydämme 
tapahtumaasi sopivat palveluntarjoajat ja henkilöstön
(kokous- ja majoituskohteet, ruokailut, kuljetukset, 
oheis- ja ohjelmapalvelut jne.)
lähetämme puolestasi tarjouspyynnöt verkostollemme
ja kilpailutamme palvelut puolestasi, jos niin haluat
tunnemme paikalliset markkinointikanavat
tunnemme Kouvolan kaupungin lupakäytännöt

Tervetuloa Kouvolaan!

VisitKouvola, kokous- ja tapahtumapalvelu
www.visitkouvola.fi 

matkailu@kinno.fi, 020 615 5295

-

-
-

-

-
-

Tehdään yhdessä tapahtuma, joka muistetaan!
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Original Sokos Hotel Vaakuna on viihtyisä, monipuoli-
sia kokous- ja ravintolapalveluja tarjoava hotelli keskellä 
Kouvolaa. Onnistuneen kokouksen mahdollistavat hotellin 
7 kokoustilaa 8-150 henkilölle. 

Kaikissa kokoustiloissamme luonnon valo, nykyaikainen ko-
koustekniikka, sekä maksuton ja nopea internet. 
Kokouksen sujuvuuden varmistaa ystävällinen ja ammatti-
taitoinen kokoushenkilökunta. 

Tarjoilut ja ohjelma räätälöidään tarpeen mukaan tai voit 
valita valmiin kokouspakettimme.

Original Sokos Hotel 
Vaakuna
Hovioikeudenkatu 2
45100 Kouvola

7 kokoustilaa eri kokoisille 
ryhmille370 HENKEÄ

318 HENKEÄ

Hotelliaamiainen, aamu/ilta pv. 
kahvitus, lounas, illallinen, baariATERIAPALVELUT

Majoitus hyvin varustelluissa 
hotellihuoneissa.

SIJAINTI

“Lämminhenkinen hotelli, joka on kuin toinen kotisi”

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA
sokoshotels.fi/kouvola
Puh. 010 783 9101
reception.kouvola@sokoshotels.fi

Puhelun hinta 8,35 snt /puh + 12,09 snt /min
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Kuusankoskitalo tarjoaa monipuoliset tilat seminaareil-
le, messuille, kokouksille ja kulttuurielämyksille. Talossa on 
asiakaspalveluhenkinen ja ammattitaitoinen henkilökunta 
sekä ajanmukainen esitystekniikka. Tilat ovat esteettömiä 
ja paikoitus on maksutonta. Lähin hotelli sijaitsee aivan vie-
ressä.

Kuusaasali on tunnettu hyvästä akustiikastaan ja se on kau-
pungin suurin konserttisali. Salissa on 481 istumapaikkaa ja  
5 pyörätuolipaikkaa. Tilaisuudet ja esitykset voidaan tarvit-
taessa äänittää tai videoida. Lisäksi salissa on monipuolinen 
kokoustekniikka ja avoin langaton nettiyhteys. Teatteritoi-
minnastaan tunnettu Voikkaasali on erinomainen luentojen, 
juhlaseminaarien ja konserttien pitopaikka. Salissa on 214 
istumapaikkaa ja 6 pyörätuolipaikkaa. 

Kokouksille on neljä erikokoista, jaettavissa olevaa tilaa. 
Ensimmäisen kerroksen uusittu kokoustila Kyöperilä on 
Kuusankoskitalon isoin kokoushuone. Kyöperilään mahtuu 
pöytämuodossa 66, tuoliriveissä 92 ja pitkien pöytien kans-
sa 72 henkilöä. Toisessa kerroksessa ovat kokoushuoneet 
Hirvelä, Pilkanmaa ja Mattila. Hirvelään mahtuu 45 henki-
löä, Pilkanmaahan ja Mattilaan 24 henkilöä.

“Kauniissa maisemissa Kymijoen rannalla”
KUUSANKOSKITALO

kouvolankulttuuritalot.fi
Puh. 020 615 4749
myyntipalvelu@kouvola.fi
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Toisen kerroksen lämpiö sijaitsee isojen salien ja kokousti-
lojen välittömässä läheisyydessä. Lämpiö soveltuu messujen 
järjestämiseen sekä seisoviin ruokailuihin ja cocktail-
tilaisuuksiin. Ulkonäyttämö sekä avara pihapiiri soveltuvat 
kesäisin esitysten pitopaikaksi. 

Tuo kokouksesi Kuusankoskitaloon. Miellyttävä tunnelma ja 
ystävällinen palvelu saavat kaikki tuntemaan olonsa terve-
tulleeksi!

Valmiiksi suunnitellut kokouspaketit tekevät tilaisuuden va-
raamisen ja järjestämisen helpoksi. Pakettien hintoihin si-
sältyvät ravintolapalvelut, kokoustilan kalusteet halutussa 
muodossa, esitystekniikka, langaton nettiyhteys, muistiinpa-
novälineet, kokousvesi, vaatesäilytys ja vahtimestaripalve-
lut.

Tutustu erilaisiin kokouspakettivaihtoehtoihin Kouvolan 
kulttuuritalojen nettisivuilla ja valitse juuri sinulle ja asiak-
kaillesi sopivin vaihtoehto. 

Jätä tarjouspyyntö nettisivujemme kautta, sähköpostitse 
myyntipalvelu@kouvola.fi tai puhelimitse 020 615 4749 tai 
020 615 4026. Kouvolan kulttuuritalojen myyntipalvelu on 
avoinna arkisin kello 9-15.

Kuusankoskitalo
Kymenlaaksonkatu 1
45700 Kuusankoski

2 salia, 4 kokoustilaa, 
3 harjoitussalia, ulkonäyttämö481 HENKEÄ

Kahvila-ravintola 
Kahvila ValkamaATERIAPALVELUT

Liput kulttuuritalojen ja 
Ticketmasterin tapahtumiinLIPUNMYYNTIPISTE

SIJAINTI
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Tilamme soveltuvat seminaareihin, kokouksiin, luentoihin 
sekä konsertteihin ja erilaisiin esityksiin. Henkilökuntamme 
on ammattitaitoista ja asiakaspalveluhenkistä. Kokousti-
loissa on ajanmukainen esitystekniikka ja kaikki tilat ovat 
esteettömiä. 

Kouvolatalon sijainti on erinomainen, vain kävelymatka 
matkakeskukselta. Talon molemmin puolin on reilusti maksu-
tonta pysäköintitilaa. Lähin hotelli sijaitsee aivan vieressä.

Simelius-sali soveltuu seminaarien, konserttien ja muiden 
esitysten järjestämiseen. Simelius-salissa on 311 istuma-
paikkaa ja kolme pyörätuolipaikkaa. Kouvolatalon audi-
torio Honka-sali on 70 paikkainen kokous-, seminaari ja 
luentosali nousevalla katsomolla. Istumapaikkojen edessä 
on kiinteä taso. 

Arvola ja Tynnilä ovat 24-paikkaisia kokoushuoneita. 
Kokoushuoneet voidaan jakaa väliseinillä kahdeksi erilli-
seksi tilaksi esimerkiksi ryhmätöitä varten. Kokoushuone 
Resiina on Kouvolatalon pienin kokoushuone, johon mahtuu 
12 henkilöä.

”Kätevästi keskustan tuntumassa”
KOUVOLATALO

kouvolankulttuuritalot.fi
Puh. 020 615 4749
myyntipalvelu@kouvola.fi
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Kouvolatalon lämpiössä järjestetään yleensä tapahtumien 
kahvitukset, messuesittelyt, kokoontumiset sekä tapahtu-
missa pidetyt puheet/avajaiset. Näihin käyttötarkoituksiin 
lämpiö sopii loistavasti sen suuruuden ja runsaan auringon-
valon määrän takia. Ulkonäyttämö ja sen katsomo soveltu-
vat kesäisin esitysten pitopaikaksi.

Yhdistä kokous ja kulttuuri kauniissa, postmodernia arkki-
tehtuuria edustavassa Kouvolatalossa! Täydennä kokouk-
sesi näyttelykierroksella Poikilo-museoissa.

Valmiiksi suunnitellut kokouspaketit tekevät tilaisuuden va-
raamisen ja järjestämisen helpoksi. Pakettien hintoihin si-
sältyvät ravintolapalvelut, kokoustilan kalusteet halutussa 
muodossa, esitystekniikka, langaton nettiyhteys, muistiinpa-
novälineet, kokousvesi, vaatesäilytys ja vahtimestaripalve-
lut.

Tutustu erilaisiin kokouspakettivaihtoehtoihin Kouvolan 
kulttuuritalojen nettisivuilla ja valitse juuri sinulle ja asiak-
kaillesi sopivin vaihtoehto. 

Jätä tarjouspyyntö nettisivujemme kautta, sähköpostitse 
myyntipalvelu@kouvola.fi tai puhelimitse 020 615 4749 tai 
020 615 4026. Kouvolan kulttuuritalojen myyntipalvelu on 
avoinna arkisin kello 9-15.

Kouvolatalo
Varuskuntakatu 11
45100 Kouvola

Sali, auditorio, 3 kokoustilaa, 
ulkonäyttämö311 HENKEÄ

Kahvila-ravintola 
Sävel BistroATERIAPALVELUT

Kaksi museota saman 
katon allaPOIKILO-MUSEOT

SIJAINTI
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400 HENKEÄ

ATERIAPALVELUT

Kymen Paviljonki kuutostiellä, Kymijoen rannassa tarjoaa 
viihtyisät ja muunneltavat tilat jopa 190 hengelle. Lounas 
päivittäin kahdella lämpimällä ruoalla.

Kahvipöydän antimet leivotaan pääosin itse. Kokoustiloissa 
videotykki, piirtoheitin, fläppitaulu, TV/DVD sekä langaton 
valokuitu-yhteys. Monipuoliset tilat sopivat sekä perhejuh-
liin että kokouksiin tai koulutuspäiviin. 

Kesäaikaan yrttipuutarha, kotieläimiä, terassi, rantalaituri 
ja luontopolku.

Kouvolan kaupungintalo on äänestetty Suomen kauneim-
maksi kaupungintaloksi. Se sijaitsee Kouvolan keskustassa 
vain parin sadan metrin päässä Matkakeskuksesta, joten 
tilaisuuksiin on helppoa saapua myös julkisilla liikenneväli-
neillä.

Kaupungintalon vuokrattavia tiloja ovat juhlasali, lämpiö, 
alalämpiö sekä valtuustosali. Kaupungintalon lämpiö eli 
”Sininen matto” on suosittu mm. coctail- tai buffee-tilai-
suuksien pitopaikka. Korkeat lasiseinät kiertävät lämpiötä 
ja antavat valoa ja avaruutta tilaan.
 
Lämpiöstä pääsee suoraan juhlasaliin, johon mahtuu istu-
maan kaikkiaan noin 400, istumapaikoista 92 on parvella. 
Juhlasalin akustiikka mahdollistaa seminaarien ja juhlaillal-
listen ohella myös konserttien järjestämisen. 

Kymen Paviljonki
Helsingintie 408 (Keltti)
45740 Kuusankoski

Kouvolan kaupungintalo
Torikatu 10
45100 Kouvola

150-190 HENKEÄ

ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

SIJAINTI

KYMEN PAVILJONKI
”Viihtyisyyttä Kymijoen rannalla”

kymenpaviljonki.fi
Puh. 020 786 1220
kymenpaviljonki@kymenpaviljonki.fi

KOUVOLAN KAUPUNGINTALO
kouvola.fi/kaupungintalo
Puh. 020 61511 (vaihde)
tilapalvelut@kouvola.fi

”Juhlallinen ja edustava”

Useita erikokoisia tiloja mm. 150 
paikkainen sali, joka voidaan 
yhdistää kokous- ja juhlatilan 
kanssa

Lounaspöytä, Á la Carte, pito-
palvelut, lähiruoka

Istumapaikkoja 400

Kaupungintalolla 
ravintolapalvelut
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Moderni kolmisalinen elokuvateatteri Kino123 sijaitsee 
kauppakeskus Veturissa Kuutostien varrella. Kaikissa saleis-
sa on mukavat ja tilavat istuimet. Tietokoneen kuva ja ääni 
voidaan toistaa salitekniikalla. Mikrofoneja ei välttämättä 
tarvita hyvän akustiikan ansiosta. 

Miten olisi aamiaiskokous? Tai brunssikokous? Tuotelansee-
raus? Anniskeluoikeuksilla varustettu Kino Bakery huoleh-
tii kokoustarjoiluista. Kauppakeskus Veturin oheispalvelut 
löytyvät saman katon alta.

KINO 123
Kauppakeskus Veturi
Tervasharjuntie 1
45720 Kuusankoski

3 elokuvasalia, 
salikoot 260 / 94 / 94 henkeä448 HENKEÄ

Kokoustarjoilun hoitaa 
KinoBakeryATERIAPALVELUT

SIJAINTI

KINO 123
“Leffateatterin mukavuutta”

kino123.fi
Puh. 044 032 1321
info@kino123.fi

Kouvolan raviradalta löydät mittavat ja monikäyttöiset si-
sätilat sekä 17 hehtaarin tontin tapahtumakäyttöön. Valmii-
na ovat mm. parkkialueet, äänentoisto, valaistus, wc:t sekä 
kahvila- ja ravintolatilat. 

Raviradan organisaatio on valmis auttamaan mm. järjes-
tyksenvalvonnassa, liikenteenohjauksessa, tilapäisrakenta-
misessa ja ravintolapalveluissa. Tilaisuuksiin voidaan halu-
tessanne liittää myös ravitapahtuma. Meillä tilaisuuksia on 
järjestetty niin kymmenelle kuin 30 000 hengellekin.

Vuokraamme tapahtumajärjestäjille myös telttoja ja kalus-
toa. Kysy lisää, niin muokkaamme yhdessä teille sopivan 
paketin.

Kouvolan Ravirata
Hevosmiehentie 1
45160 Kouvola 

4 jaettavaa kokoustilaa yht.  
400 henkilöä. Suurtapahtumissa 
5000 henkilöä

400-5000 HENKEÄ

Omat ravintola- ja 
kahviopalvelutATERIAPALVELUT

SIJAINTI

KOUVOLAN RAVIRATA
”Messut, elämystapahtumat, kokoukset, koulutukset”

kouvolanravirata.com
Puh. 040 730 0089
arto.hytonen@kouvolanravirata.com
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Ravintola Pohjola avautui 9.2.2019 Kouvolan maamerkin 
Pohjolatalon ensimmäisessä kerroksessa.  Ravintola Poh-
jolan tiloissa järjestetään kokouksia, koulutuspäiviä, juhlia, 
henkilökunnan tyky-päiviä, sekä tuotelanseerauksia.

Päivisin tarjolla runsas buffet-lounas klo 10.45-13.00 ja kah-
vilamme palvelee klo 7.45-15.00. 

5 kokoustilaa, tilat yhteensä 70 hengelle, ravintolasali 170 
hlö, kokoustilojen varustuksena mm. isot näytöt ja langaton 
verkko. Kaikissa tiloissa on hyvä tunnelma ja ainutlaatuinen 
Kouvolalainen Pohjolatalon henki. Viihtyisään saunatilaan 
mahtuu samanaikaisesti 30 henkeä.

Hyvä kokous on monen tekijän summa. Me tiedämme, että 
onnistuneen kokouksen tärkeimmät asiat ovat hyvä palvelu 
ja hyvä ruoka.

Ravintola Pohjola
Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola

5 kokoustilaa, yht. 70 hengelle. 
Ravintolasaliin mahtuu 170 hlöä70-170 HENKEÄ

Oma ravintolamme palvelee 
kokousvieraita.ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

”Moderni, palveleva, loistava sijainti.”
RAVINTOLA POHJOLA

compass-group.fi
Puh. 040 641 1290
ravintola.pohjola@eurest.fi 
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Monimuotoinen kulttuurikeskus Taideruukki on valloittanut 
entisen paperitehtaan 1800-luvun lopulla rakennetun kes-
kusvaraston. Siellä aktiivista tapahtumatoimintaa järjestä-
vä Pato Klubi tarjoaa myös vaihtelua perinteisiin kokous-
paikkoihin. 

Miljöö sopii isoihin ja pieniin kokous-, tyhy-, messu- ja mm. 
seminaaritarkoituksiin. Käytettävissä on 3-5 eriluonteista  
tilaa yhteensä jopa yli 700 hengen messutapahtumiin. Muun-
neltavuutensa ansiosta sopiva tila löytyy myös pienille 4-10 
hengen ryhmille.

Pato Areena  Pato Klubi
Istumaan   400 Istumaan max  150
Ruokailemaan  250 Ruokailemaan  100
Iltaa juhlimaan  400 Iltaa juhlimaan  200
Isoissa tilaisuuksissa tilat yhdistyy tapahtuma- ja lounge-tilaksi.

Pato Klubi
Kuusankosken Taideruukki
Kyminväylä 2 E
45700 Kuusankoski

5 tilaa, 4-700 henkeä tapahtu-
masta riippuen400 HENKEÄ

Sopimuscatering, A-oikeudetATERIAPALVELUT

SIJAINTI

“Tunnelmallinen tehdasmiljöö tuo vaihtelua”
PATO KLUBI

www.patoklubi.fi
Puh. 040 680 6775
info@patoklubi.fi
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Vuonna 1982 valmistunut Kouvolan jäähalli on monipuoli-
nen harrastus-, urheilu- ja tapahtumatila vain kävelymatkan 
päässä Matkakeskuksesta. 

Jäähallin tilat soveltuvat jääurheilun lisäksi erilaisten ko-
kousten ja tapahtumien pitopaikaksi ja mahdollistavat jopa 
yli 5000 hengen tapahtumien järjestämisen. Pienemmille ti-
laisuuksille varattavissa n. 40 paikkainen luentosali. 

Tiloissa palvelee A-oikeuksilla Ratabaari, Parviravintola 
sekä Pub Sporttivartti.

Lumon Areena /
Kouvolan Jäähalli
Topinkuja 1
45100 Kouvola

Suurtapahtumiin jäähallin tilat, 
pienempiin erillinen luentosali40-5000 HENKEÄ

Ravintolapalvelut tilauksesta.ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

”Urheilukeskus keskellä kaupunkia”
LUMON AREENA

kouvola.fi/jaahallit
Puh. 02 061 542 20
liikunta@kouvola.fi
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Käyrälammen rannalla sijaitseva Tykkimäki Aquaparkin ra-
vintola Loiske on vesipuistokauden ulkopuolisena aikana 
vuokrattavissa kokouksia ja koulutuksia varten. Rento ja 
valoisa 220m² tila on varustettu nykyaikaisella kokoustek-
niikalla. Ravintolassa on anniskeluoikeudet.

Kesäkaudella Tykkimäen huvipuistoalueelta löytyy viihtyisä 
kokoustila enintään 20 hengelle.

Pöytäjärjestykset ja oheispalvelut, kuten tarjoilut, savu- tai 
rantasaunat ja tyhy-päivän ohjelma, räätälöidään asiakas-
kohtaisesti toiveidenne mukaan.

Ravintola Loiske
Tykkimäki Aquapark
Käyrälammentie 20
45200 Kouvola

Loiske 10-100 henkilöä
Kokoustila Burger 20 henkilöä10-100 HENKEÄ

Tarjoilut räätälöidään asiakkaan 
toiveiden mukaisestiATERIAPALVELUT

SIJAINTI

“Kauniilla paikalla helposti valtateiden lähellä”
TYKKIMÄEN HUVIPUISTO

www.tykkimaki.fi
Puh. 05 778 700
huvipuisto@tykkimaki.fi

108 HENKEÄ

Kokoustila Burger
Tykkimäen huvipuisto
Kanuunankuja 2
45200 Kouvola

Lomamökkejä 4 kpl, 
leirintämökkejä 22 kpl
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Kokous, koulutus, yritystilaisuus, perhejuhla? Aikuiskoulutus 
Taitajan modernit ja moneen muokkautuvat tilat tarjoavat 
upeat puitteet erilaisiin tilaisuuksiin. 

Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan yksilöllisten tar-
peiden mukaan. 

Aikuiskoulutus Taitaja tarjoaa arkisin lounasta Lounaskahvi-
la Ilonan linjastosta ja 30-paikkaisesta tunnelmallisesta 
À la carte -ravintola Armaksesta. Tiloissamme on anniske-
luoikeudet.

Tervetuloa Taitajantielle!

Ravintola Paja on Xamkin Kouvolan kampuksella toimiva 
opiskelijaravintola ja pääkahvila. Ravintola Paja sijaitsee 
kampuksen päärakennuksen vieressä modernissa, lasisei-
näisessä rakennuksessa.

Ravintola Paja toimii arkisin kahvila- ja lounasravintolana. 
Pajan tarjonnassa kotimaiset raaka-aineet ja luomu nouse-
vat esiin. Pajan alakerran Galleriassa on anniskeluoikeudet 
aula- ja projektitiloissa, jotka sopivat mainiosti tilausravin-
tolakäyttöön.

Paja-kabinetti ja Gallerian projektitila ovat hyvin varustet-
tuja kokoustiloja tyylikkäässä rakennuksessa. Pajan välittö-
mässä läheisyydessä kampuksen päärakennuksessa sijaitsee 
valoisa koulutustila Kaarisali, johon Paja tuottaa kokous-
tarjoilut.

Aikuiskoulutus TAITAJA
Taitajantie 2
45100 Kouvola 

Ravintola Paja
Kuuselankatu 1
45100 Kouvola

Useita erikokoisia kokous-, 
luokka- ja juhlatiloja, sekä 
auditorio 80 hlö:lle

3 kokoustilaa,  
tilat yhteensä 150 henkilölle

170 HENKEÄ

150 HENKEÄ

Lounaskahvila ja annosruoka- 
ravintola, catering-palvelut

Tarjoilupalvelut  
Paja-rakennuksessa 200 vieraalle

ATERIAPALVELUT

TARJOILU-
PALVELUT

SIJAINTI

SIJAINTI

AIKUISKOULUTUS TAITAJA
“Menestytään yhdessä”

taitajantie.fi
Puh. 040 482 6770
liena.silen@taitajantie.fi

RAVINTOLA PAJA
xamkravintolat.fi
Puh. 015 355 6303
myyntipalvelu@xamk.fi

“Modernia lasia ja betonia”
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KARTANOT
JA

HUVILAT
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Eliel Saarisen 1800-luvulla suunnittelema Kirjokiven Karta-
no tarjoaa laadukkaat puitteet kokouksiin, virkistyspäiviin 
sekä perhejuhliin. Kartanolla on upeat majoitustilat 24 hen-
gelle pidempiin kokouksiin, kokouspäivän lomaan järjes-
tämme aktiviteetteja toiveidenne mukaan, esim. retki lähei-
seen Repoveden kansallispuistoon. Keittiömme valmistaa 
parhaista, lähellä tuotetuista raaka-aineista herkullisia 
ateriakokonaisuuksia.

Lähellä oleva WHD Gård - entinen Woikosken tehtaan 
mallitila - tarjoaa monipuolisia juhla-, kokous-, ohjelma- ja 
majoituspalveluja.

Kirjokiven Kartano
Rudolf Elvingin tie 109
47900 Vuohijärvi

3 salia, tilat yhteensä 
60:lle henkilölle

Oman keittiön lähiruokaa 
puhtaista raaka-aineista

12 huonetta kartanon sviiteissä 
ja huoneissa

“Tyylikäs kokouspaikka luonnon helmassa”
KIRJOKIVEN KARTANO

woikoskifeeling.fi
Puh. 040 656 5981
whd@woikoski.fi

60 HENKEÄ

ATERIAPALVELUT

24 HENKEÄ

SIJAINTI
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Yli-Kaitala tarjoaa laadukkaita kokouspalveluja luonnon-
rauhassa, kokouksen maalaisherkkuineen voi järjestää ko-
koustiloissamme, huvilassa tai vaikkapa tunnelmallisessa 
kodassa.

Aktiviteetteina on esimerkiksi kalastusretki, saarimysteeri, 
jousiammunta tai metsäretki. Voitte ajaa myös mönkijöillä 
pienryhmissä.

Erikoisuutena tilallamme on maailman ainoa tv:stä tut-
tu Sammalsauna. Saunamaailmastamme löytyvät lisäksi  
perinteinen sauna, ulkoporeamme, kuumavesiallas, palju 
sekä uinti/avanto kirkasvetisessä Kettujärvessä.

Yli-Kaitala Oy
Kaitalantie 323
47490 Mankala

Useita eri kokoisia kokoustiloja250 HENKEÄ

140 HENKEÄ

Oma ravintola A-oikeuksilla, 
johon mahtuu 140 henkeäATERIAPALVELUT

11 huvilaa/ mökkiä,
hotellihuoneet 4 x 2hh

SIJAINTI

“Hyvät päätökset syntyvät elämysten äärellä!”
YLI-KAITALA

yli-kaitala.com
Puh. 050 075 0612
info@yli-kaitala.fi
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Tsaarinaikana rakennettu punatiilinen Upseerikerho tar-
joaa ylelliset puitteet yritysjuhliin, koulutuksiin, kokouksiin 
tai vaikka minimessuihin.

Perhejuhlia vietetään aina kastejuhlista syntymäpäivien 
kautta muistojuhlaan.

Upseerikerho tarjoaa myös catering-palveluja ympäri  
Kymenlaaksoa, pienistä juhlista isojen tapahtumien  
VIP-tilaisuuksiin. Uniikkia maistuvaa ruokaa aina hyvin pal-
vellen ja asiakkaan toiveet huomioiden.

Kouvolan Upseerikerho
Upseeritie 5
45100 Kouvola

Maks. 220 istumapaikkaa 
(pöytämuodosta riippuen)200-300 HENKEÄ

Oma ravintola ja 
catering-palveluATERIAPALVELUT

SIJAINTI

KOUVOLAN UPSEERIKERHO
“Kaikki elämäsi juhlat”

kouvolanupseerikerho.fi
Puh. 05 371 1942
myynti@kouvolanupseerikerho.fi

Hotel Radalla on Iitin Urajärven rannalla sijaitseva loma-, 
kokous- ja virkistyshotelli. Mukavien ja antoisten kokousten 
ja ikimuistoisten juhlien ohessa tarjolla on rentouttavia sau-
na- ja virkistyspalveluja mm. muurikkalettujen paistoa, piha-
suunnistusta, lähiretkeilyä. 

Hotel Radalla sijaitsee moottoriurheilu- ja tapahtuma-
keskus Kymiringin läheisyydessä.

Kesällä 2020 valmistuu  2 kartanosviittiä ja 12 kesä-hotelli-
huonetta.

Hotel Radalla
Uimarintie 1
47400 Kausala

Kokoustila Klubitalo järvinäkö-
alalla. Tila jaettavissa kolmeen100 HENKEÄ

Kokoustarjoilut; ruokailut ja kah-
vitukset sopimuksen mukaanATERIAPALVELUT

 25 hotellihuonetta80 HENKEÄ

SIJAINTI

HOTEL RADALLA
“Kokoushotelli järven rannalla.”

hotelradalla.fi
Puh. 044 066 7053
info@hotelradalla.fi
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Voikkaan paperitehtaan luottoarkkitehdin Selim A. Lind-
qvistin suunnittelema, vuonna 1919 valmistunut jugend- 
barokki -tyylinen klubirakennus tarjoaa kiehtovan palasen 
historiaa, niin juhliin kuin yritystilaisuuksiinkin.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ovat ruokailu- ja 
oleskelusalit, sekä ammattitason keittiö. Kerroksen huonei-
ta voi käyttää kokoushuoneina, kabinetteina tai oleskeluti-
loina. Pohjakerroksessa ovat kokoustilat, takkahuone sekä 
saunaosasto. Ylimmästä kerroksesta löytyvät makuuhuo-
neet, joten myös yöpyminen on järjestettävissä.

Voikkaan Klubi
Voikkaantie 37
45910 Kouvola

Käytettävissä useita 
erikokoisia tiloja10-90 HENKEÄ

5-10 HENKEÄ

Tarjoilut järjestettävissä 
catering-palvelullaATERIAPALVELUT

5 huonetta

SIJAINTI

”Vanhan ajan loistokkuutta ja tyyliä”
VOIKKAAN KLUBI Puh. 050 327 4890

jari.lahtinen@htj.fi
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Kerro tarpeesi! Me kerromme sopivia ratkaisuja kokouk-
siin, virkistäytymiseen ja majoitukseen.

Esimerkkinä Yli-Kaitalan Lomamökit ja Orilammen Maja ja 
Lomakeskus tarjoavat kokoustilat lähes 100:lle ja Aholan 
Vierastalo sekä Aurantola pienemmille ryhmille. Näiden 
lisäksi on useita muitakin vaihtoehtoja, kuten kokous luon-
nossa.

Kokousten oheen tai henkilökunnan virkistyspäivään on 
monenlaisia ratkaisuja. Repoveden kansallispuisto on tär-
kein kohteemme virkistyspäiviin. Uutena Kimolan kanava!

Repovesikeskus
Pohjois-Kymenlaaksossa

Useita erilaisia tilaratkaisuja 
ryhmän koosta riippuen100 HENKEÄ

80 HENKEÄ

Maukasta lähiruokaa ja 
kotoisa palveluATERIAPALVELUT

B&B huoneita ja lomamökkejä 
valitun paikan mukaan

SIJAINTI

“Yksi kontakti riittää”
REPOVESIKESKUS

repovesikeskus.fi
Puh. 044 784 7411
myynti@repovesikeskus.fi
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Historiallinen Tolkkilan Kartano on tyylikäs juhlapaikka ja 
moderni kokouskeskus. Laajan remontin kokenut kartano 
vastaa täydellisesti tämän päivän vaatimuksiin, oli kysees-
sä sitten häät tai yrityksen koulutuspäivät. Skandinaavinen 
design uusine rakennuksineen yhdistyy täydellisesti vanhan 
kartanon henkeen.

Meiltä saat ystävällistä ja ammattitaitoista palvelua, upeat 
puitteet (kokous-, sauna- ja majoitustilat) sekä laadukasta 
ruokaa.

Järjestä ikimuistoinen tilaisuus upeassa Tolkkilan Kartanossa. 

Tolkkilan Kartano
Tolkkilantie 204
45610 Koria

Juhla- ja kokoustiloja eri
tarpeisiin10-100 HENKEÄ

12 HENKEÄ

Ensiluokkaiset ateriapalvelut 
kaikille kokousvierailleATERIAPALVELUT

ATERIAPALVELUT

20 huonetta, joissa kaikissa omat 
kylpyhuoneet37 HENKEÄ

44 HENKEÄ

SIJAINTI

SIJAINTI

TOLKKILAN KARTANO
“Tyylikäs juhlapaikka - moderni kokouskeskus”

tolkkilankartano.fi
Puh. 0400 666 654
visa.heinonen@royalresorts.fi

6-10 hengen mökeissä majoittuu suurempikin ryhmä käve-
lymatkan päässä toisistaan. Ruokailut järjestämme mökeille 
tilauksesta asiakkaiden toiveet huomioiden.

Miellyttävän saunakokemuksen takaa aito suomalainen sa-
vusauna. Lauteille mahtuu mukavasti 10 henkeä kerrallaan, 
välillä vilvoitellessa voi ihailla auringonlaskua tilavalta te-
rassilta. Täydellinen valinta henkilökunnan tai yritysvierai-
den hemmotteluun. 

Alle 12 hengen ryhmä kokoustaa mukavasti yhden mökin 
tuvassa.

Oravasalmen Huvilat
Oravasalmentie 152-178
47900 Vuohijärvi 

Tilauksesta asiakkaan toiveiden 
mukaan. Mahdollisuus hyödyntää 
omistajien luomutilan tuotteita

Oravahovissa sekä Oravakolos-
sa tilat 12 hengen kokoukselle

Viisi 6-10 hengen mökkiä

ORAVASALMEN HUVILAT
”Repoveden kansallispuiston äärellä.”

oravasalmi.com
Puh. 040 576 5545
info@oravasalmi.com
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LUONTOKOHTEET 
JA 

ERIKOISKOHTEET
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Tykkimäen Sauna sijaitsee sympaattisen Käyrälämmen ran-
nalla lähellä Kouvolan keskustaa. Meillä on mainiot puit-
teet kokoustamiseen. Saunatuvassa on tunnelmaa ja keskus-
tella voi myös Saunalautassa löylynheiton lomassa. 

Kesäisin terassilla on hyvin tilaa aivan järven äärellä.  
Aktiviteetteina tarjolla on mm. SUP-lautailu, rantalento-
pallo, Saunayoga ja luistelu. Yleinen saunamme ja kahvi-
lamme palvelee vuoden jokaisena päivänä joten voit tulla 
helposti myös ystävien ja perheen kanssa viettämään aikaa 
mukavasti.

Tervetuloa virkistymään ja kokoustamaan kera elämyksien.

Tykkimäen Sauna
Lautarontie 3
45200 Kouvola

15-20 HENKEÄ

ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

1 kokoustila

Catering

Kymijoen rannalla sijaitsevassa rakennuksessa toimii kesä-
kahvila, tilausravintola, kahvipaahtimo, kokous– ja näytte-
lytilat ja rennon tunnelman konttibaari. 

Olemme avoinna myös juhlapäivinä, kuten pääsiäisenä, 
äitien- ja isänpäivänä, ystävänpäivänä ja uutena vuotena.
Muina aikoina ja iltaisin tilat ovat varattavissa yksityistilai-
suuksia, kokouksia ja juhlia varten. 

Kauniina kesäpäivinä tapahtuman voi siirtää telttoihin ai-
van Kymijoen rantaan.

Virtakiven Sauna
Brejlinintie 8
45910 Voikkaa

2 kokoustilaa, kokoustekniikka, 
ulkotilat telttakatoksessa 150 hlö62 + 35 HENKEÄ

Tilausruokailu ympäri vuoden, 
lounas kahvilan aukioloaikoina. 
Myös ruokien noutopalvelu

ATERIAPALVELUT

Majoituspalvelut valmiina
kesällä 202010 HENKEÄ

SIJAINTI

VIRTAKIVEN SAUNA
“Historiallinen miljöö, idyllisessä jokimaisemassa”

virtakivensauna.fi
Puh. 050 433 9327
info@virtakivensauna.fi

TYKKIMÄEN SAUNA
”Virkeä kokous järven äärellä”

tykkimaensauna.fi
Puh. 0500 421 000
saunatupa@tykkimaensauna.fi
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149 majoituspaikkaa149 HENKEÄ

Vimpa Islands tarjoaa elämyksiä ja toimintaa luonnonkau-
niissa ympäristöissä mantereella Vimpasaaressa ja saaris-
tossa Rakinkotkan Viikinki-saarella. Keittiömme on erikois-
tunut valmistamaan herkullisia aterioita merenantimista ja 
saaren omista juureksista.

Järjestämme unohtumattomia ja turvallisia kokous-, kalas-
tus- ja luontoelämyksiä Suomenlahden saaristossa ympäri 
vuoden. Ekologisuus ja kestävä kehitys näkyy toiminnassam-
me mm. vihreän sähkön käytöllä.

Olemme palvelleet asiakkaitamme jo vuodesta 1997. Kaikki 
toimipisteemme, Vimpasaari, Rakinkotka ja Vilniemi, sijaitse-
vat luonnon keskellä. 

Ankkapurhan joenranta- ja kartanomiljöössä on tarjolla 
tiloja erilaisiin kokouksiin, rentouttavaan saunailtaan ja 
suuriinkin tapahtumiin. Kokouspäivää voit piristää ohjatulla 
ohjelmalla kuten pakopelillä metsässä tai melonnalla Kymi-
joella. 

Antoisa retkipäivä ryhmälle muodostuu Kartanon tari-
nat-opastuskierroksesta ja herkullisesta ruoasta ravintolas-
samme. 

Tarjoamme yhteisiä onnistumisia kaikenikäisille! Käyttämäl-
lä palvelujamme tuet nuorisotyötä.

Vimpa Islands
Vimparaitti 29
49400 Hamina

Ankkapurhan 
kulttuurisäätiö
Ankkapurhantie 6B, 46910 Anjala

6 kokoustilaa sekä useita 
pienryhmätiloja10-150 HENKEÄ

Saaristo- ja viikinkiruokaa 
oman keittiön antimista

Oma 170-paikkainen ravintolaATERIAPALVELUT

SIJAINTI

Useita erikokoisia tiloja

Majoitusmahdollisuus eri 
mökeissä

62 + 30 HENKEÄ

60+30+60 HENKEÄ

ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

VIMPA ISLANDS
”Vimpan päälle”

vimpa.fi
Puh. 040 055 5475
pertti.illi@vimpa.com

ANKKAPURHA ankkapurha.fi
Puh. 040 540 0049
info@ankkapurha.fi

”Aitoja elämyksiä, luonnonrauhaa ja aktiviteetteja”
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Kouvolan keskustassa sijaitseva Tuulensuoja 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 vie-
raalle. Tuulensuojaan voi tilata haluamansa pitopalvelun 
tai tuoda itse loihtimansa herkut mukanaan.

Tuulensuoja
Hallituskatu 9
45100 Kouvola

100 HENKEÄ

ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

Juhlava sali 100 hengelle

Keittiö käytössä

Lisätietoja ja ohjeita kokouspalveluistamme löydät myös verkosta:

visitkouvola.fi/kokouspalvelut

TUULENSUOJA
”Parketti valmiina tanssiin”

kouvola.fi/tuulensuoja
Puh. 02 61 511 (vaihde)
tilapalvelut@kouvola.fi
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OHEISOHJELMAT
JA

RYHMÄRETKET
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Verla on historiallinen tehdaskylä, UNESCOn maailman-
perintökohde ja suomalainen kulttuuriaarre vailla vertaa. 
Vanha puuhiomo ja pahvitehdas on täynnä tarinoita.

Vietä ryhmäsi kanssa tyhy-päivä Verlassa museon, ravinto-
lan ja puotien tarjonnasta nauttien, tai majoitu tehdasmuse-
on vehreässä pihapiirissä 1800-luvun lopun tunnelmaa hen-
kivissä työläismökeissä. Noin 2 km pituisella Metsäpolulla 
voi virkistäytyä luonnossa. Lisäksi voit tilata veneretkiä ja 
muita palveluita alueen yrittäjiltä.

Tutustu ja ihastu osoitteessa www.verla.fi
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UPM Verlan Tehdasmuseo
Verlantie 295, 47850 Verla

Opastetun tehdaskierroksen 
kesto noin 50 minuuttiaOHJELMA

RavintolaVerla
info@ravintolaverla.fiATERIAPALVELUT

Mökkien vuokraus
www.verlanmokit.fi

MAJOITUS-
PALVELUT

SIJAINTI

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas
VERLAN TEHDASMUSEO

verla.fi
Puh. 02 041 52170
museum.verla@upm.com
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Irrota hetkeksi arjesta ja lähde kulttuurilomalle Kouvolaan. 
Varaa itsellesi monipuolinen ja edullinen paketti, joka taa-
tusti vastaa tarpeisiisi. Laadukas majoittuminen ja viihdyttä-
vää ohjelmaa, niistä on hyvä loma tehty. 
Ole rohkea, älä arkeile ja anna Kouvolan yllättää. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kouvolan Teatteri – Virkisty ja viihdy
Kouvolan Teatteri on keskisuuri ammattiteatteri, joka  
tarjoaa elämyksiä, energiaa, irtiottoa arjesta, ajankohtai-
sia näkökulmia, ajattelunaiheita sekä taiteellista osaamista. 

Lippukassa avoinna
ti-la klo 11-15 sekä 3 h ennen iltaesityksiä.
Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola

Kaksi museota saman katon alla
Poikilo-museoissa voit vierailla kaupunginmuseossa ja taide- 
museossa. Museoissa riittää nähtävää sekä taiteen että 
kulttuurihistorian ystäville.

Avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17, ma suljettu. 
Varuskuntakatu 11, Kouvolatalo
Museot ovat esteettömiä.

“Hotellipaketilla edullisesti irti arjesta”
YKSI KULTTUURILOMA, KIITOS.

Varaa oma kulttuuripakettisi
www.sokoshotels.fi
Lisätietoa :
Original Sokos Hotel Vaakuna
010 7839 100
sales.kymenseutu@sok.fi
Puhelun hinta 8,35 snt /puh + 12,09 snt /min
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Vuonna 1960 perustettu Kouvolan Teatteri on keskisuuri 
ammattiteatteri, joka tarjoaa elämyksiä, energiaa, irtiot-
toa arjesta, ajankohtaisia näkökulmia, ajattelunaiheita sekä 
taiteellista osaamista. Erityinen vahvuus on musiikkiteatte-
riosaaminen. Kouvolan Teatteri ihastuttaa lämpimällä tun-
nelmalla sekä korkeatasoisuudellaan, kannattaa siis tulla 
kauempaakin!

Koti- ja ulkomaisen draaman lisäksi ohjelmistossa on  
musiikkinäytelmiä sekä lastennäytelmiä. Ensi-iltoja on  
näytäntökaudessa 5-7, lisäksi ohjelmistossa on useita vie-
railuesityksiä. Teatteri tekee laajaa yhteistyötä paitsi omal-
la alueellaan myös valtakunnallisesti. Järjestämme myös 
lukuisia tilaisuuksia ja tilausnäytöksiä asiakkaillemme. Kysy 
lisää, niin rakennetaan teille kokonaisvaltainen teatteriko-
kemus.

Ohjelmistomme ja lisätietoja löydät netistä: 
www.kouvolanteatteri.fi

Tervetuloa teatteriin!

Kartanoiden Kouvola -näyttely lumoaa interiööreillään ja 
sopii kaiken ikäisille. Luvassa on kartanoiden arkea ja juh-
laa sellaisena kuin elämä oli Kouvolan kartanoissa. Samet-
tiverhoja, runsautta, kristallia, lampetteja ja pöytähopeita. 
Tarinoita, valokuvia, upeaa esineistöä ja kauniita pukuja.

Nykyisen Kouvolan alueella on ollut yli kaksikymmentä kar-
tanoa. Kartanot olivat alueensa uudistusten etujoukoissa. 
Ne edistivät maatalouden kehitystä, teollistamista ja sivis-
tystä. Näyttely tuo esiin myös henkilöiden ja sukujen vaiku-
tuksia. 

Hämeenkylän kartanossa Elimäellä 1800-luvulla elänyt  
kartanonneiti Jacobina Charlotta johdattaa lastenpolulla 
kulkijoita. Lapsille on myös työpaja- ja puuhatila.

POIKILO MUSEOT

KOUVOLAN TEATTERI

“Kartanoiden Kouvola lumoaa koko perheen”

“Yhteisiä tarinoita – jo vuodesta 1960”

poikilo.fi

kouvolanteatteri.fi

Puh. 020 615 8486

Puh. 05 7400 330

poikilo@kouvola.fi

lippukassa@kouvolanteatteri.fi
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Kouvolan matkailuoppaat ry järjestää tilauksesta opastet-
tuja kaupunki- ja teemakierroksia sekä kohdeopastuksia. 
Tarjolla myös aikamatkoja roolioppaan johdolla. Opastus-
kielet suomi, englanti, kreikka, ruotsi, saksa ja venäjä. Kier-
rokset kävellen, linja-autolla tai polkupyörällä.

Kolme kartanoa ja sata tarinaa (kesto 4-6h)
Anjalan kartano ja Ankkapurhan kulttuuripuisto kahvein, 
Moision kartanon taidetta herkkupöytineen sekä Mustilan 
kartanon alueen metsäpuisto ja tilaviinit. Kierros yhdistet-
tävissä Poikilo-museoiden Kartanoiden Kouvola
näyttelyyn.

Ankkapurhasta Alvar Aaltoon (kesto 1,5 h)
Lähes 150 vuotiaan tehdaskylän alue tutuksi. Arkkitehti  
Alvar Aalto on suunnitellut alueelle kymmeniä rakennuksia. 
Tule ja tutustu merkittävään Aalto kohteeseen.

Risteysasema Kouvola (kesto 1,5 h)
Kouvola syntyi aseman ympärille. Rautateiden merkitys kau-
pungille historiasta tulevaisuuteen. Miten Kouvolasta tuli 
risteysasema?

Kesäisin tarjolla kaikille avoimia opastettuja kävelykierrok-
sia ympäri Kouvolaa!

Ota opas - koet enemmän!

Kouvolan matkailuoppaat - opastetut kierrokset
KIERROKSIA KOUVOLASSA

kouvolanmatkailuoppaat.fi
Puh. 040 187 0383
kouvolanmatkailuoppaat@gmail.com
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Ramin Konditoria Kahvila sijaitsee Kouvolan keskustassa 
kävelykatu Manskilla.

Viihtyisässä 80 paikkaisessa kahvilassamme voit järjestää 
iltakokouksia ja erilaisia yksityistilaisuuksia syntymäpäivä-
juhlista pikkujouluihin.

Tarjolla erilaisia herkullisia menuvaihtoehtoja kondiitto-
riemme loihtimasta kakkubuffetista seisovaan pöytään.

Suunnitellaan yhdessä onnistunut tapahtuma!

Tervetuloa sukutilamme Oravalan kartanon vieraaksi.  
Kymijoen varrella, kauniissa kulttuurimiljöössä tutustutaan 
kartanon vaiheikkaaseen historiaan ja 1700-luvun tammi-
puistoon.

Opastetuilla tarinakierroksilla voitte nauttia perinteikkääs-
tä kahvitarjoilusta kartanoympäristössä. 

Vierailuun voi myös yhdistää virkistävän KymiSun-veneret-
ken Kymijoella. Kartano on uusi retkikohde ja auki tilauk-
sesta ryhmille.

Ramin Konditoria
Kahvila Oy
Kauppalankatu 4
45100 Kouvola

Oravalan Kartano
Tammipuisto 60
45940 Oravala

Kahvilan tilat muokattavissa eri 
tilaisuuksiin

Tutustu mielenkiintoisiin henkilöi-
hin ja historian käännekohtiin

80 HENKEÄ

OPASTETUT
KIERROKSET

PERINTEIKKÄÄT
KAHVITTELUT

VENERETKIÄ
KYMIJOELLA

Makeat leivonnaiset, buffetit ja 
seisova pöytä

Kahvitarjoilu ja leivonnaisia 
Kartanon reseptikätköstä

Virkisty veneretkellä Kymijoella 
tai Pyhäjärvellä

ATERIAPALVELUT

SIJAINTI

SIJAINTI

RAMIN KONDITORIA

ORAVALAN KARTANO

“Local bakery”

“Kartanohistoriaa tammipuistossa.”

raminkonditoria.fi
Puh. 044 704 3565
kouvola@raminkonditoria.fi

oravalankartano.fi
Puh. 040 670 3036
info@oravalankartano.fi
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KymiSunin tunnelmalliset Jokituvat keskellä kaunista 
maalaismaisemaa pienimuotoisiin kokouksiin, 
neuvotteluihin, juhliin, tapaamisiin, virkistyspäivien 
viettoon. 

Veneretkiä Pohjois-Kymenlaakson vesistössä: Kymijoki, 
Repovesi, Verla, Hiidenvuori, Kimolan kanava.

Maistuvia ruokailuja ja kahvituksia luonnossa.

KYMISUN
“Luonnon ihmeitä, aitoja elämyksiä, hyvinvointia Kouvolan seudulla”

KymiSun
puh. +358 40 518 5225
info@kymisun.fi
www.kymisun.fi

Vaihtoehtoisia puitteita & ohjelmaa työkokous- ja tyhy-päiviin.

KOKOUSTA & MAJOITU: 
Luksusta Kouvolassa, lomahuvilamajoitusta Jaalassa, tilan-
tuntua Lahdessa.

SYÖ & NAUTISKELE: 
Catering, leirinuotioateriat, aamiaiset, kahvihetket

KOE & RENTOUDU: 
Hyvinvointia Repovesi-retkellä, Kymijoki-ajelulla, Verlan 
vierailulla, mökillä pihapelein, veneillen, meloen ja sau-
noen.

YHDISTÄ PALVELUT: 
Kokonaiskoordinointi My Finland yhteistyössä KymiSunin, 
Villa Concerton ja Virtakiven Saunan kanssa; myös mini-
bussikuljetuksin. 

MY FINLAND
“Monipuolinen kokonaisuus tarpeisiinne”

My Finland
Palvelemme Kouvolassa ja 
Lahdessa.

Pienryhmäkokoukset10-20 HENKEÄ

10-16 HENKEÄ

Catering-palvelut tai 
ateriavastaava kauttamme.ATERIAPALVELUT

Majoitus 2-3 hengen huoneissa

SIJAINTI

myfinland.info
Puh. 041 31 999 50
info@myfinland.info
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Puotimuseo kertoo elävästi eri aikakausien kauppatoimin-
nasta. Alkuperäiseen Pokin kauppataloon rakennettu mu-
seo on ainutlaatuinen nähtävyys Suomessa.

Pysyvän puotimuseon lisäksi voit tutustua vuosittain vaihtu-
vaan näyttelyymme. 

Samalla alueella myös vanha Käräjätalo, kesäteatteri ja 
lapsille oma Aittapuoti.

Kotimuseo sijaitsee Kouvolan keskustassa, idyllisessä puu-
talokorttelissa. Museo esittelee 1920 - 1960 lukujen porva-
riskodin olohuoneita aikakauden kalusteilla ja tekniikalla 
varustettuna. Esittelyssä kuullaan myös ääninäytteitä van-
hoista radio-ohjelmista sekä eri aikakausien iskelmistä.

Radio- ja Sotilasradiomuseo sijaitsee samassa pihapiirissä. 
Museo esittelee radion kehitystä 1920 - 1960 ja Suomen 
laajimman sotilasradiokokoelman.

Museot ovat avoinna kesällä (n. 15.6. - 15.8.), muina aikoina 
ryhmille sopimuksen mukaan.

Valkealan
Puotimuseo
Vanhatie 22
45370 Valkeala

Kouvolan koti- 
ja radiomuseo
Pajaraitti 1
45100 Kouvola

Leikkipaikka lapsille suosittuun 
kauppaleikkiinAITTAPUOTI

Esitystiedot löydät:
www.valkealannuorisoseura.fi

Museoiden vieressä kahvila ja 
lahjapuoti Onnenkukko

KESÄTEATTERI

KAHVILA

SIJAINTI

SIJAINTI

KOUVOLAN KOTIMUSEO

VALKEALAN PUOTIMUSEO

“Kurkistus menneisyyteen”

“Wanhan ajan kaupankäyntiä”

putkiradiomuseo.fi

valkealanmuseo.fi

Puh. 020 615 6157

Puh. 045 667 2505

museo@putkiradiomuseo.fi

valkealan.museoyhdistys@gmail.com
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Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo on Repoveden kansal-
lispuiston läheisyydessä Kouvolassa sijaitseva tapahtuma-
talo. Toimintaan lukeutuvat kesäaikaiset näyttelyt sekä ryh-
mille tilauksesta talvinäyttely. Talossa toimii myös kahvila 
Kaakkuri, putiikki, galleria, Rakkauspuisto sekä matkailuin-
fopiste.

Vuonna 1966 valmistuneen, aikaisemmin kirkkona toimineen 
rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Väinö Vuorinen.

Luonto- ja kulttuuritalon tilat ovat vuokrattavissa mm. juh-
la- ja kokouskäyttöön kesäkauden ulkopuolella, kysythän 
lisää!

Vuohijärven luonto- ja 
kulttuuritalo
Näkkimistöntie 1
47900 Vuohijärvi

Kaksi näyttelysalia ja kahvila50 - 200 HENKEÄ

Oman leipomon kahvilatuotteitaKAHVILA

SIJAINTI

VUOHIJÄRVEN
kulttuurivuohijarvi.fi
Puh. 050 338 8111
info@kulttuurivuohijarvi.fi

“Lähellä Repoveden kansallispuistoa”

LUONTO- JA 
KULTTUURITALO
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Mustila Viinillä tarjoamme ikimuistoisia maku- ja palvelu-
elämyksiä historiallisessa ympäristössä. Voitte tilauksesta 
nauttia lähiruuasta ja juomistamme Viinituvallamme. Puodis-
ta löytyvät mukaan viinit ja elintarvikeherkut.

Mustilan Puukoulu tarjoaa oivat puitteet ruokailuun ja oh-
jelmalliseen yhdessäoloon, kokoukseen, koulutukseen tai 
TYKY-päivään. Kauttamme järjestyvät myös monipuoliset 
oheisohjelmat.

Miten olisi johtoryhmän tai työtiimin strategia- tai suunnit-
telupäivä maaseudun rauhassa, jossa voit inspiroitua alpa-
koista ja maaseudusta. Alpakat ovat aivan ikkunan alla ja 
kesällä voit istua terassilla alpakka-aitauksen sisällä. Hei-
nähattu sopii myös erinomaisesti Tyky-ryhmille.

Voimme kertoa alpakoista, sen ihanasta villasta, jota pää-
set kokeilemaan myös tuotteina (esim. 45 min esitys). Ideoi-
ta voimme hakea alpakoiden kanssa patikkaretkellä kodal-
le, jossa makkaranpaistotuokio.

Mustila Viini Oy
Mustilan puistotie 21, 47200 Elimäki
puh. 05 3777 466, mustila.viini@co.inet.fi, www.mustilaviini.fi

Suomen Alpakkavilla Oy
Lamminkulmantie 301, 45810 Pilkanmaa
puh. 040 040 5826, petri.porkka@alpakkavilla.fi, www.alpakkavilla.fi
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MUSTILA VIINI OY

ALPAKKAVILLAN HEINÄHATTU

“Tervetuloa viinitilalle Mustilaan!”

“Hyviä päätöksiä ja rentoutumista alpakoiden seurassa”
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Jaakonpuisto
Jaakonpuiston lava toimii loistavana esiintymispaikkana. Siellä on 
mahdollista järjestää pieniä konsertteja ja tapahtumia, sekä yksittäi-
siä esim. kuorojen ja esiintyvien ryhmien esiintymisiä. Lavalla valmii-
na äänentoisto. Puistoon saa myös penkit yleisöä varten. Kesäisin 
Jaakonpuiston yhteydessä toimii Liikennepuisto lapsille.

Kouvolan Kauppatori / Hansatori
Kouvolan kauppatori on kaupungin 
virallinen markkinapaikka. Se sijaitsee 
aivan keskustassa Kauppakeskus Han-
san vieressä. Erityisesti kesäisin torin 
alue herää henkiin ja tori täyttyy tori-
myyntipaikoista ja kahviloista. Tori on 
myös hyvä paikka myynnille ja toimin-
nanesittelyille.

Kävelykatu Manski
Kävelykatu Manski on kohtaamispaikka Kouvolan ydinkeskustassa. Kävelykatua 
ympäröivät ravintolat ja kahvilat sekä kauppaliikkeet. Kesäisin suihkulähde, kau-
niit istutukset ja pyöreät penkit kutsuvat viettämään aikaa keskustaan. Talvella 
liikkumista helpottaa sulana pidettävä katu. Kävelykadulla järjestetään erilaisia 
tapahtumia ja markkinoita ympäri vuoden. Kävelykadulta on myös varattavissa 
paikkoja päivittäiseen myyntiin ja toiminnanesittelyyn.

Keskuspuisto ja Hampstapuisto
Keskuspuisto ja sen uusi leikkipuis-
toalue Hampstapuisto Kouvolan 
sydämessä tarjoavat puitteet mm. 
pienimuotoisille, toiminnallisille tapah-
tumille. Puistossa on tilaa monipuoli-
selle tekemiselle, sekä ihan vaan ajan 
viettämiseen.

Varaukset ja lupa-asiat, lisätiedot:

Kouvolan Ydinkeskusta ry
puh. 044 311 8250, toimisto@kouvolanydinkeskusta.fi
Kauppalankatu 6-8, 45100 Kouvola
www.kouvolanydinkeskusta.fi 
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TILAA ULKOTAPAHTUMILLE
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KSS Energia Areena
KSS Energia Areena tarjoaa puitteet 
mm. suurtapahtumille, urheilu- ja liikun-
tatapahtumille. Areenalla on katettu 
katsomo.

Paraatikenttä
Kasarminmäellä keskustan tuntumassa 
sijaitsevalla Paraatikentällä on järjes-
tetty mm. keskiaikafestivaaleja. Vierei-
sessä Rykmentinpuistossa on järjestetty  
mm. konsertteja. 

Kouvolatalon puisto
Kouvolatalo on monipuolinen kulttuu-
ritalo Kouvolan keskustassa. Kouvola-
talon viereinen puisto tarjoaa upean 
miljöön mm. ulkotilanäyttelyille ja kon-
serteille. Puistoon mahtuu yleisöteltta 
konsertteja varten. Samassa miljöössä 
on Kaunisnurmen museokortteli pik-
kupuoteineen sekä Kouvolan Koti- ja 
Radiomuseo.

Urheilupuisto
Urheilupuiston alue on 20 hehtaaria laaja ja sijaintinsa an-
siosta ainutlaatuinen Suomessa. Harvassa suomalaisessa 
kaupungissa on laadukkaasti rakennettua, monipuoliset lii-
kuntamahdollisuudet tarjoavaa urheilupuistoa aivan kaupun-
gin ydinkeskustassa. Matkakeskuksesta on matkaa vain 500 
m. Urheilupuistossa on frisbeegolfrata, tenniskenttiä ja puis-
ton alueella sijaitsevat uimahalli, Lumon Areena (jäähalli),  

Luvat ja vuokraajan tiedot:

Jukka Perttula
Kouvolan kaupungin kunnossapitopäällikkö
puh. 020 615 7603
jukka.perttula@kouvola.fi. 
Lisätietoa myös: www.kouvola.fi/luvat

KSS Energia Areena (pesäpallostadion), ja keskusurhei-
lukentän yleisurheilu- ja jalkapallostadion.

Alueelle sopivat urheilu- ja liikuntatapahtumat sekä kon-
sertit.  Alue on erinomainen piknik-retkeilyyn, puiston 
keskellä on viehättävä suihkulähde ja kauniita istutuksia.
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KÄRKIKOHTEET 
Unescon maailmanperintökohde Verla
Unescon maailmanperintökohde Verla on ainutlaatuinen 
nähtävyys. Vanha pahvitehdasmiljöö Verlankosken äärellä 
herää eloon tehdasmuseon opastetuilla kierroksilla. Tun-
nelmaa täydentävät näyttelyt, ruukkikylän puodit, viinipuoti 
ja ravintola. Verlassa voi nähdä myös esihistorialliset kal-
liomaalaukset.

Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sijaitsee Pohjois-Kymen-
laaksossa, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. 
Tehdas on ollut kylän sydän 1870-luvulta lähtien, ensin toi-
mivana tehtaana ja vuodesta 1972 alkaen tehdasmuseona. 
Unescon maailmanperintöluetteloon Verlan uniikki koko-
naisuus hyväksyttiin 1996.

Verlassa saa kokea metsäteollisuuden historian varhaisvai-
heet elävänä kokonaisuutena: hyvin alkuperäisinä säilyneet 
tehdasrakennukset koneineen ja tehdasaluetta ympäröi-
vä työväen asuinalue sekä Verlankoski voimalaitoksineen. 
Verlassa voi myös majoittua 1800-luvun lopun tunnelmaa 
henkivissä tehtaan työntekijöiden entisissä asunnoissa.

Virkistyspäivä Tykkimäellä!
Tykkimäki on Suomen kolmanneksi suurin huvipuisto. Tykki-
mäellä on yhteensä noin neljäkymmentä huvipuistolaitet-
ta ja pelipistettä. Perinteisten huvipuistolaitteiden lisäksi 
alueella ovat mm. Atreenalin –seikkailuradat. 

Huvipuisto on sopiva kohde myös hauskaan ja toiminnal-
liseen tyhy-päivään. Virkistävää ja rentouttavaa oloa 
tarjoaa vesipuisto Aquapark. Tykkimäki Campingin ranta-
saunat ja savusaunat takkahuoneineen ovat vuokrattavissa 
erikokoisille ryhmille. Huvipuiston katetulla Huvilavetilla 
esiintyy kesätorstaisin kotimaisia huippuartisteja.

Ympäri vuoden voit toteuttaa vauhdikkaan ja liikunnallisen 
tyhy-päivän Prismakeskuksen Actionparkissa! Käytössäsi on 
yli 20 erilaista aktiviteettia golfista koripalloon ja köysira-
taan.



KOKOUSPAIKKANA KOUVOLA - Kokoukset, oheisohjelmat & ryhmäretket    43

Arboretum Mustila
Arboretum Mustila on Pohjois-Euroopan suurin ja vanhin 
puulajipuisto. Aluetta on kehitetty vuodesta 1902 lähtien, 
ja tällä hetkellä 120 hehtaarin puistometsässä kasvaa 100 
havupuulajia, noin 200 lehtipuulajia sekä satoja erilaisia 
pensaita ja perennoja.

Mustila tunnetaan erityisesti eksoottisista havumetsistään 
sekä kesäkuussa kukkivista alppiruusuista ja atsaleoista. 
Mustilan retkelle on hyvä varata seikkailumieltä ja riittä-
västi aikaa myös evästauoille, sillä reitin varrella on paljon 
nähtävää. Samassa pihapiirissä Arboretum Mustilan kanssa 
toimii myös Mustila Viinipuoti ja Viinitupa sekä kahvila Piika 
ja Renki.

Repoveden kansallispuisto
Repoveden kansallispuiston maisemat muodostuvat laajois-
ta asumattomista metsistä, jylhistä kalliojyrkänteistä sekä 
kymmenistä kirkkaista järvistä ja lammista. Tämä jylhän karu 
alue onkin jo pitkään kuulunut Etelä-Suomen suosituimpien 
retkeily-, seikkailu- ja kiipeilykohteiden joukkoon.

Kansallispuisto tarjoaa reilut 40 kilometriä helpompia, vä-
hän vaikeampia ja lähes pystysuoria reittejä. Merkityille 
reiteille voi lähteä Tervajärven, Lapinsalmen tai Saarijär-
ven pysäköintialueilta. Kansallispuistoon pääsee tutustu-
maan myös vesitse esimerkiksi Kultareitin Tuuletar II- aluk-
sella, joka lähtee Orilammen Majalta.

Repoveden kansallispuiston sertifioidut oppaat tuntevat 
alueen luonnon ja kulttuuriperinnön. Alueella toimii myös 
iso joukko yrityksiä, jotka tarjoavat mm. ohjelma-, ruoka-, 
majoitus- ja kuljetuspalveluja 
sekä välinevuokrausta. 

Yrityksillä on yhteistyösopimus 
Metsähallituksen kanssa ja ne 
toteuttavat kestävän luonto-
matkailun periaatteita toimies-
saan kansallispuistossa.
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