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KRUUNAJAISIA 
ODOTELLESSA

Tänä kesänä Kuninkuus-
ravien ravikuningas ja 
-kuningatar seppelöidään 
Kouvolassa.

Vuodesta 1924 lähtien pidetyt Kuninkuusravit kisataan 
viidennen kerran Kouvolassa.

- Edellisen kerran ne järjestettiin täällä vuonna 2007, 
jolloin juhlinnan kohteena oli myös 100-vuotias suomen-
hevonen, sanoo Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja 
Arto Hytönen.

Kuninkuusraveihin osallistuvat suomenhevosoriit ja 
-tammat. Oriit kilpailevat ravikuninkaan ja tammat raviku-
ningattaren tittelistä.

–Koronavuosien jälkeen yleisö on palannut taas ta-
pahtumiin. Kesällä suomenhevosta juhlitaan Kouvolassa 
sankoin joukoin, arvelee yli 50.000 kävijää odottava Hy-
tönen.

Tapahtumaviikonloppuna kaikki kaupungin majoitus-
kapasiteetti tulee käyttöön. Vakituisen majoituskapasi-
teetin lisäksi tarjolla on koti- ja mökkimajoitusta sekä ti-
lapäisiä karavaanialueita. Merkittävä osa vieraista on 
päivämatkalaisia, jotka hyödyntävät Kouvolan hyviä rauta-
tieyhteyksiä.

Perjantaina PääkilPailun ennakkotunnelmia voi ais-
tia kaupungilla, iltapäivän raveissa, varsahuutokaupassa 
ja raviradalla pidettävässä iltajuhlassa. Lauantaina ja sun-
nuntaina kilpaillaan.

- Gladiaattorien taistelu. Esikilpailujen perusteella Ku-
ninkuusraveihin valikoituu 12 oria ja 12 tammaa, jotka ki-
saavat omissa lähdöissään. Toimikunta vahvistaa kilpaili-
jat puolitoista viikkoa ennen tapahtumaa.

Lauantain matkana on 2 100 m, sunnuntaina vuoros-
sa on maili sekä päätösmatka 3 100 m.

–Kokonaiskilpailun voittaa kolmessa lähdössä par-
haan yhteisajan juossut hevonen. Se on yksi kilpailun vie-
hätyksistä.

Erityistä on se, että kun 24 valiohevosta saapuu ta-
pahtumaan ympäri Suomen, maakunnista tulee mukana 
myös kannustusjoukkoja.

- Se tuo oman tunnelmansa. Kannattajien marssi näh-
dään avajaisparaatissa.

lauantaina koittaa Kuninkuusravien pääiltajuhla (K-
18) Tykkimäen Huvipuistossa.

–Laitteet ovat käytössä, esiintyjiä on ympäri puistoa. 
Nautitaan tummenevan illan tunnelmasta ja ilotulitukses-
ta, Hytönen kuvailee.

Raviradan oheisohjelmassa korostuu Suomen Hippo-
ksen viisikymppisjuhlat. Suomenhevosen, tapahtuman 
päätähden, historiaa tuodaan esille.

–Suomenhevonen on monikäyttöisenä taipunut ajan 
haasteisiin. Se oli mukana niin sodassa, jälleenrakentami-
sessa kuin maataloudessa. Nykyisin se palvelee harraste-
hevosena. Yhteys hevosen ja ihmisen välillä on erityinen.

Jos ei ole käynyt koskaan raveissa, Kuninkuusraveis-
ta on hyvä aloittaa.

–Paljon ihmisiä, uljas hevonen keskiössä. Ainutlaatui-
nen tunnelma tempaa varmasti mukaansa.

Kuninkuusravit Kouvolassa 
4.8.–6.8.2023
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käyrälammen uimarannalla on uusi iso laitu-
ri, 12 rantalentiskenttää, pukukopit, vessat, ravinto-
la Lammenranta Kitchen & Bar terasseineen sekä 
sup-lautojen ja muiden sporttivälineiden vuokraus-
palvelu.

tykkimäen sauna on auki ympäri vuoden. Pää-
saunan lisäksi pihalla on puusauna ja järves-
sä kelluva sauna. Talvisin on tarjolla avanto ulko-
tulien loimutessa, kesäisin terassialue laajenee 
koko poukamaan.

Käyrälammen
helmiä

Käyrälampi on Kouvolan kesäelämän 
sykkivä sydän. Sen rannalla on 
vesipuisto, saunoja, rantalentiskenttiä 
ja Tykkimäki Resort palveluineen.
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tykkimäki aqua Parkissa on pitkiä vesiliukumä-
kiä, saunoja, 25 metrin uima-allas ja Water Play -ve-
sileikkiallas seikkailualueineen. Spray Park kahluual-
taineen sopii perheen pienimmille.

tykkimäki resortissa glampingin ystävä majoit-
tuu Laawussa. Tarjolla myös hirsihuviloita, loma-
mökkejä ja vaunupaikkoja. Liikkujalle tennistä, pade-
lia, sulista, minigolfia ja ohjattuja aktiviteettejä.

käyrälammen ulkoilureitti kulkee Paaskos-
ken Majalle jokivarsimaisemissa. Esteettömän rei-
tin varrella on tulisijalla varustettuja taukopaikkoja.

tykkimäen huViPuistoon pääsee siltaa pitkin. 
Puistossa on paljon laitteita taaperoille, vauhtia 
kaipaaville sopivat Loop Fighter ja Trombi. Par-
haat näköalat antaa 72-metrinen Star Flyer. Ilta-
konserteissa esiintyvät Suomen eturivin tähdet.
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Tykkimäki Resort on Suomen siistein Resort, joka on perheiden,  
pariskuntien, porukoiden ja kokoustajien ehdoton must-kohde  

mihin vuodenaikaan tahansa.

Tee varaukset: tykkimakiresort.fi

  Käyrälammentie 22, 45200 Kouvola      #tykkimakiresort

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN  
JA NAUTISKELEMAAN.

YMPÄRI VUODEN.
Käyrälammentie 20, Kouvola (Tykkimäki Resort)

Menut ja pöytävaraukset: RAFLAAMO.FI

ASTETTA
FIINIMPÄÄ
LOMAILUA.
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Kaksi puistoa hauskanpitoon

Lähekkäin olevat Tykkimäen 
huvipuisto ja vesipuisto 
Aquapark ovat kesäpäivän 
suosikkikohteita.

tykkimäen huViPuistossa on 28 
laitetta. Parhaat näköalat mäntykan-
kaan laelta tarjoavat klassikkolai-
te Taifun sekä 72 metrin korkuinen 
Star Flyer.

Huvipuistosta löytyy paljon koet-
tavaa myös perheen pienimmille. 
Alle 90-senttinen pääsee monenlai-
seen kyytiin.

Lisäksi ulkoleikkipuisto on pik-
kuisille oma temmellyskenttä. Si-
sätiloissa oleva Mukkelis Makkelis 
ilahduttaa pomppulinnoilla, trampo-
liineillä ja liukumäillä.

laitteiden lisäksi huvipuistossa 
on muitakin aktiviteettejä. Kiipeily-
radalla on puihin rakennettuja ratoja 

eritasoisille kiipeilijöille. Kiipeilys-
sä tarvittavat turvavälineet sisältyvät 
rannekkeen tai laitelipun hintaan.

Huvipuistossa on myös minigolf-
rata, Cinema 5D ja Minimaatila, jos-
sa saa rapsuttaa possuja, pupuja ja 
kilejä.

Ravintopalveluita tarjoavat Kus-
ti Burger ja Ravintola Raveliinin Piz-
za&Buffet. Keinukarusellin kupeessa 
sijaitsevasta Kusti Cafésta saa ma-
keaa överidonitsia ja herkullista kup-
lateetä.

huViPuistosta Pääsee kävelysil-
taa pitkin Käyrälammen rannalla ole-
vaan Vesipuisto Aquaparkiin.

Perheen pienimmät polskivat  
Spray Parkin matalassa vedessä. 
Suuressa kahluualtaassa on useita 
erilaisia vesisuihkuja, vesitykkejä ja 
paljon muuta mukavaa.

Water Play -vesileikkialtaassa on 
erilaisia vesiliukumäkiä sekä seikkai-
lualue. Vesipuiston 25-metrinen ui-
ma-allas palvelee aurinkotuolissa le-
kottelevia vanhempia ja kokeneita 
vesipetoja.

Saunoja löytyy toki, samoin vesi-
liukumäkiä, joista hurjimman kyydin 
antaa 70-metrinen Thunder Tunnel. 
Rantaravintola Lammenranta  
Kitchen & Bar terasseineen palvelee 
vesipuiston asiakkaita.
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Luonnon  
ympäröimä

8

Resepti 
vastuulliseen 
luontomatkailuun
1  iso repullinen reipasta 
 retkimieltä
1  pieni pussi mukaan 
 roskia varten
1  hihna jokaista 
 koiraa kohden
2  kenkää, joilla tallotaan 
 vain polkuja

OHJE:
Kunnioita luontoa!
Suosi merkittyjä reittejä ja 
pidä lemmikit kytkettynä.
Tarkista retkikohteesi liik-
kumisrajoitusalueet ja -ajat. 
Leiriydy ja tee tuli vain salli-
tulle paikalle. Muista tarkis-
taa metsä- ja ruohikkopa-
lovaroitukset! Ethän tiskaa 
tai peseydy vesistössä! Ke-
rää roskat mukaasi tai pol-
ta nuotiossa. Nauti siitä, että 
olet osa luontoa!

Kouvolan matkailulehti 2023
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Vastuullinen luontomatkailija 
suosii lähiluontoa, ja sitä 
Kouvolassa riittää.

moni kouVolalainen pääsee luon-
tokohteeseen täysin päästöttömästi 
eli lihasvoimalla. Siis kävellen, polku-
pyörällä tai hiihtäen.

Toki myös kanootilla ja soutuve-
neellä, jos asuu vesireitin kuten Ky-
mijoen tai Väliväylän varrella.

Kouvolassa on pururatoja ja val-
miita luontopolkuja eri puolilla kau-
punkia. Esimerkiksi Kauppakeskus 
Veturin vieressä olevan Niivermäen 
luonnonsuojelualueen patikointireit-
ti johdattaa kulkijan shoppailutunnel-
mista nopeasti jylhille kallioille.

Uusimmat lähiluontokohteet ovat 
upeassa jokimaisemassa kulkeva 
mittava Kymijoen ulkoilureitti sekä 
Käyrälammen ulkoilureitti. Se lähtee 
Tykkimäki Resortin vierestä, kulkee 
Jyräänjoen vierustaa ja päätyy Paas-
kosken sillalle.

kun luontokohde on kauempana, 
kannattaa sinne siirtyessä suosia
kimppakyytejä tai joukkoliikennettä.

Repoveden kansallispuistoon 
pääsee kesäaikana Kouvolan kes-
kustasta bussilla. Bussi lähtee mat-
kakeskukselta, jossa on myös rau-
tatieasema. Junasta voi siis siirtyä 
melkein suoraan linja-autoon.

Sesonki Repovedellä kestää tou-
kokuusta elokuuhun, ja viikonloput 
ovat ruuhkaisia. Kansallispuistoon 
kannattaa saapua kesäisin arkena, 
jos mahdollista. Rauhallisinta Repo-
vedellä on syksyisin ja talvisin ja al-
kukeväästä.

Lapinsalmen sisääntulo on suo-
situin, mutta puistoon voi saapua 
myös Tervajärven ja Saarijärven 
kautta. Veneilijät ja melojat pääse-
vät kansallispuistoon Hillosensal-
men vesistöportista. Puistoon kulkee 
myös maastopyöräreittejä.

Repoveden kansallispuistossa 
toimii useita ohjelmapalveluita tarjo-
avia yrittäjiä. Ne kaikki ovat sitoutu-
neet Metsähallituksen kestävän mat-
kailun periaatteisiin. Myös opastava 
luontovalvonta jatkuu ensi kesänä 
Repovedellä.

Verlan Puuhiomo ja pahviteh-
das on yksi Suomen seitsemästä 
UNESCOn maailmanperintökohtees-
ta. Sitä hallinnoivalle UPM Verlan 
tehdasmuseolle on myönnetty Visit 
Finlandin Sustainable Travel Finland 
-merkki osoituksena pitkäjänteisestä 
työstä kestävän matkailun eteen.

Kestävä kehitys pyritään otta-
maan huomioon tehdasmuseon kai-
kessa toiminnassa. Samaa edel-
lytetään myös Verlassa toimivilta 
yhteistyöyrittäjiltä. Vanhassa tallira-
kennuksessa toimii kesäisin käsityö-
läispuoteja ja Myllymakasiinissa Ra-
vintola Verla.

Tehdasmuseo tavoittelee mah-
dollisimman pientä kulutusta ja vä-
häisiä päästöjä. Museon lämmi-
tysjärjestelmä käyttää uusiutuvaa 
puupellettiä, ja käyttösähkönä on 
KSS Energia Oy:n Verlan vesivoima-
laitoksen vesisähkö. 
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Kesäpäivä 
Verlassa

Vierailulle 
maailmanperintö- 
kohteeseen voi 
varata vaikka koko 
päivän. Jos se ei 
riitä, Verlassa voi 
myös yöpyä.

E
Elävää historiaa. Verlan tehdas-
museon opastuksilla kuultavat ta-
rinat herättävät tehtaan eloon. Va-
raa lippusi, verla.fi

H
Historiapolkuun voi tutustua oma-
toimisesti. Tehtaan tuntumassa 
polveilee opaskyltein varustettu 
maailmanperintökohteen histo-
riasta kertova polku, joka lähtee 
esihistorialliselta kalliomaalauk-
selta ja kiertää koko tehdasalu-
een.

J
Jalanjäljet lattiassa hämmästyttä-
vät tehdaskierroksella. Ne syntyi-
vät pahvinpunnitsija Maria Matts-
sonin työskennellessä.

K
Kalliomaalaukset Verlankosken 
niskassa on tehty punavärillä arvi-
olta 7 000 vuotta sitten.

M
Metsäpolulla kulkiessa (noin 2 
km) voi tutustua eri kasvuvaiheis-
sa oleviin metsiin ja monimuo-
toisuuden kannalta arvokkaisiin 
luontokohteisiin.

Verlan ABC

10

Museon kesäkauden avaa 
Verlan vappu 1.5. 

Avoinna 2.5.–25.6. ti-su 
klo 11–16, 26.6.–15.8. 
joka päivä klo 10–18 ja
16.8.–1.10. ti-su klo 11–16. 

Juhannusaattona ja talvikaudel-
la tehdasmuseo on suljettu.
Suomenkieliset opastukset 
UPM Verlan tehdasmuseossa 
alkavat tasatunnein. Muut kielet 
sopimuksen mukaan. 

VARAA OPASTUKSET: 
verla.fi

Tehdasmuseon 
aukioloajat

Kouvolan matkailulehti 2023

http://verla.fi
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 Rastita ruutu, kun tehtävä on
 suoritettu. Kun saat yhden täyden

 rivin pystyyn, vaakatasoon tai
 vinottain, olet voittaja ja

!todellinen Kouvolalainen

 Jaa bingosi sosiaalisessa mediassa #visitkouvola sekä #kouvola
.ja tägää meidät @visitkouvola sekä @kouvola

 Kouvola
BINGO

Laula 
karaokea

Ylitä
Lapinsalmen 

silta Repo-
veden kansallis-

puistossa

Shoppaile
kauppakeskus 

Veturissa

Ota selfi e
Kouvola-tekstin 

edessä
asemalla.

Vieraile 
Taideruukissa

Matkusta 
paikallis-
bussilla

Kulje
kävelykatu 
Manskilla

Kannata 
paikallista 

urheilujoukkuetta 
(esim. KooKoo, 

Kouvot, KPL)

Käy 
luontopolulla

Ihaile 
Kaunisnurmen 
museokorttelia

Osallistu 
paikalliseen 

tapahtumaan

Ajele ympäri 
kaupunkia 

vuokrapyörällä 
tai sähkö-

potkulaudalla

Juo kuppi 
kahvia 

keskustassa

Kouvolassa 
on 450 järveä, 

ui yhdessä 
niistä

Kiipeä 
Palomäen 

kuntoportaissa

Rentoudu 
metsässä 
ja kerää 
marjoja

Syö kuuluisaa 
Kouvolan 
lakritsia

Astu junaan
Kouvolan 
asemalta

Mene Suomen 
7. pisimmän 

joen Kymijoen 
rantaan

Osta 
vihanneksia 

torilta

Käy
Poikilo-
museon 

näyttelyssä

Vietä hauska 
kesäpäivä 
Tykkimäen 

huvipuistossa

Vieraile
maailman-

perintökohde 
Verlassa

Keinu 
Mielakan 
huipulla

Tanssi tai 
juo drinkki
baarissa


N
Näyttelyt. Verlassa on tukkien ui-
tosta, tehtaan ruiskuryhmästä 
ja työväen asumisesta kertovat 
näyttelyt vapaasti tutustuttavissa. 
Lisäksi näytteillä on kohteen 150- 
vuotisen historian aikajana.

O
Ostoksia voi tehdä käsityöläisten 
puodeissa. Myynnissä on mm. 
vaatteita, asusteita, koruja, sisus-
tus- ja käyttötavaraa sekä metalli- 
ja puutuotteita.

P
Puutarhurin opastuksilla ryhmät 
pääsevät tutustumaan viehättä-
vään patruunan puistoon ja puu-
tarhaan. Vain tilauksesta.

R
Rooliopastuksilla Bruno Altmeier, 
fiktiivinen saksalainen paperimes-
tari vie sinut vuoteen 1921. ”Tulin 
Saksasta Verlaan työn perässä ja 
jäin tänne naisen takia!”. Vain tila-
uksesta.

T
Tervarumpu Ecocamp Verla on 
ystävyksille, pariskunnille ja per-
heille tarkoitettu ainutlaatuinen ja 
ekologisesti kestävä elämys. Vie-
tä yö puussa. Telttakylässä yö-
pymisen hintaan kuuluvat met-
säsauna, sup-laudat, kanootti, 
kickbiket ja soutuvene.

U
UNESCOn maailmanperintökoh-
teeksi Verlan puuhiomo ja pahvi-
tehdas valittiin vuonna 1996.

V
Verlan vohvelit. Ravintola Verlas-
sa on aivan ihanat suolaiset ja 
makeat vohvelit. Lisäksi tarjolla 
on lohikeittoa ja muita herkkuja.

Y
Yöpyminen onnistuu tehtaalais-
ten entisissä kodeissa, 1800-lu-
vun mökeissä. Majoittua voi myös 
retrohenkisissä 60-luvun Rai-
li-Kaarinoissa ja metsäisissä käm-
pissä.



12 Kouvolan matkailulehti 2023

Myllypuro
Myllypuroa myötäilevä polku 
kulkee pääosin luonnonsuo-
jelualueella. Polun varrella on 
opastauluja, pitkospuita ja sil-
toja. Alueella voi nähdä metsä-
kauriita, saukkoja ja kettuja.

Heisanharju
Polku kulkee jääkauden lopul-
la muodostuneella ”Kymenlaak-
son Punkaharjulla” kirkasvetis-
ten järvien ympäröimänä. Sopii 
koko perheen retkeilyyn.

Niivermäki
Rapakivikallioilla kulkeva reit-
ti huipentuu näkötorniin. Luon-
nonpuron varrella kasvaa 
saniaiskorpea ja komeaa kuu-
sikkoa. Opastauluissa on lap-
sille suunnattu Kaarne-korpin 
osuus.

Alakylä
Korian sillalta lähtevä polku 
pitkospuineen myötäilee Ky-
mijokea vanhassa metsässä. 
Lehtomaisemassa viihtyy Ky-
menlaakson maakuntakukka
kurjenmiekka.

Kirkkovuori
Haastavia nousuja ja lasku-
ja Ankkapurhassa, matkan var-
rella ”kuninkaanistuin”. Kustaa 
III:n sanotaan seuranneen siitä 
taisteluita 1700-luvun lopulla.

Kalalampi
Pitkospuilla kulkeva polku kir-
kasvetisen Kalalammen ym-
päri. Kulkija voi nähdä telkän, 
kanahaukan tai puukiipijän, ai-
nakin rannan hiidenkiven.

Huikeinlenkki
Helppokulkuinen reitti Lappa-
lanjärven rannalla lintutornin 
vieressä. Ei suuria korkeuseroja 
eikä vaikeakulkuista maastoa.

Pioneerimetsä
Polkuverkostossa on esteettö-
miä reittejä, mutta myös Kymi-
joen rantaa myötäilevä Ahkojan 
varteen laskeutuva metsäreit-
ti. Joen ranta ja Ahkojan var-
si kuuluvat Natura 2000 -ver-
kostoon.

Känkkärä
Metsäinen luontopolku Anjalas-
sa. Rantakallion päältä auke-
aa jylhä maisema Kymijoelle ja 
vastarannan tehdasmiljööseen. 
Haastavissa nousuissa on kai-
teita ja portaita.

13 syytä 
ulkoilla

Kammarmäki
Erähenkinen luontopolku, jossa 
maasto paikoin haastavaa. Jyr-
kimmissä nousuissa on apu-
köysiä. Näköalapaikkana kallio 
Vuorilammen ja Sammakko-
lammen välissä.

Pappikallio
Luonnontilaisella alueella on 
korpipainanteita, kallioita sekä
näköalapaikka sotien aikaisella 
louhoksella. Polku soveltuu hy-
vin koko perheelle.

1

Kouvolassa on yksitoista virallista 
luontopolkua, huikea Kymijoen 
ulkoilureitti sekä täysin uusi 
Käyrälammen ulkoilureitti.

LISÄTIETOA: kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/ulkoilu

Käyrälammen 
ulkoilureitti
Kivituhkapintaisista poluista ja 
pitkospuista koostuva estee-
tön reitti Käyrälammen ja Paas-
kosken sillan välillä. Varrella 
on kolme tulisijalla varustettua 
taukopaikkaa.

Kymijoen ulkoilu-
reitti
Reitti kulkee pääosin pitkospuilla 
jyrkässä joenpenkassa ja tarjoaa
harvinaisen näkymän Kymijoelle. 
Myös esteettömiä osuuksia. Ul-
koilureitti sai Vuoden kuntateko 
2021-palkinnon.

UUSI!

12
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  +358 400 711 607 

TAIDENÄYTTELYT 2023 

Kesänäyttelyt 25.5. – 3.9. 

Meijerin metsä 4.6. – 3.9.

Lux Sippola III  
16.12.2023 – 7.1.2024

KUVATAIDEKURSSIT 2023 
Taidegrafiikka 5.2. – 12.3. (6 x su)
Taidegraafikko Jouni Salonen

Maalaus 6.7. – 9.7.
Taidemaalari Mikko Sakala

Pronssivalu 8.8. – 13.8. 
Kuvanveistäjä Tiiu Anttinen

www.galleriaantares.fi 
Pien-Liikkalantie 6, Sippola
info@galleriaantares.fi
puh. +358 44 981 9506

Näyttelyt avoinna 
ti–su 12–18, suljettu ma
Galleria kiinni 22.6.–30.6.
Sisäänpääsy 7 €

KOUVOLAN MATKAILUOPPAAT RY 
järjestää tilauksesta opastettuja 
kaupunki- ja teemakierroksia, 
aikamatkoja roolioppaan johdolla 
sekä kohdeopastuksia.

Ankkapurhasta Alvar Aaltoon, 
Koskenranta - patruunoiden puis-

to, Kolmen kirkon kierros, Oravalan 
kartanon ja muiden Kouvolan 
kartanoiden tarinoita, kierroksia 
Kasarminmäellä ja paljon muita.

Kesäisin yleisiä kävelykierroksia 
ympäri Kouvolaa.

kouvolanmatkailuoppaat.fi
facebook: kouvolan matkailuoppaat 

kouvolanmatkailuoppaat@gmail.com
040 187 0383

KOUVOLAN 
MUSEOKOLMIKKO

Kouvolan Putkiradiomuseosäätiön museot kertovat asu-
misen ja tekniikan kehityksestä 1920-luvulta 1960-luvulle.

Radio- ja sotilasradiomuseo

Kotimuseo 1920-luvun huone

Radiomuseo Sotilasradiomuseo

Kotimuseo 1930-luvun huone

Pajaraitti 1,  45100 Kouvola,  puh. 020 615 6157
www.putkiradiomuseo.fi

Sähköposti: museo@putkiradiomuseo.fi  Instagram: Putkiradiomuseo     
Facebook: Kouvolan Putkiradiomuseo, Kouvolan Sotilasradiomuseo

Kotimuseo
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MELOMALLA 
MINILOMALLE
Yli 150 kilometrin mittainen melontareit-
ti yhdistää Lahden, Iitin ja Kouvolan vesi-
reitit. Reitti kulkee Lahden itäisten pien-
ten järvien ja niitä yhdistävien jokien 
kautta Kymijoelle ja Iitin isoille järville.

Pääreitiltä voi meloa Kouvolan Vir-
takiveen saakka. Kimolan kanava sul-
kuineen ja tunneleineen on melojalle 
mieleenpainuva kokemus. Koko reitin 
melomiseen on hyvä varata vähintään 4 
päivää, mutta reitin varrella on useita yö-
pymispaikkoja.

Kouvolaan voi edetä melomalla 
myös Järvi-Suomesta asti. Yksi tunne-
tuimmista melontareiteistä on Saimaal-
ta Kymijoelle kulkeva Väliväylä.

Kymijoki on monipuolinen retki-
melontakohde. Sen erämaisilla osuuksil-
la pääsee nauttimaan villistä luonnosta 
ja koskimaisista virtapaikoista. Mylly-
kosken Latu ry järjestää joella melonta-
kursseja ja -retkiä sekä vuokraa kajak-
keja.

Seikkailuviikareilla on melontatuki-
kohta Lapinsalmella, Kuutinlahdella ja 
Hillosensalmella, joista omatoimimat-
kailija voi vuokrata välineet. Repovedellä 
melontavarusteita tarjoavat myös Kuu-
tin Kolo, Eränen ja RepoTassu.

Repojotoksen melontakalustoa 
– mm. kanootit, kajakit ja SUP-lau-
dat – kuljetetaan tilauksesta pitkin Ky-
menlaaksoa. Käyrälammella melonta-
vehkeitä vuokraa Saimaan Palju.

TAIVAALLE JA ALAS
Kouvolassa toimivan Skydive Finlandin 
Cessna Grand Caravan 208 -potkuritur-
biinikone vie hyppääjiä Utista taivaalle 
maaliskuusta lokakuun loppuun.

Suomen suurimmalla laskuvarjoker-
holla on yli 900 jäsentä. Tandemhyppy 
on turvallinen ja helppo tapa tutustua la-
jiin. Jos kiinnostuu lisää, voi tulla hyp-
pykurssille, jossa hypätään ensin kou-
luttajien kanssa. Kahdeksas hyppy on 
ensimmäinen hyppy yksin.

Korkeanpaikan kammo on putoami-
sen pelkoa, ja se katoaa lentokoneessa 
300 metrin korkeudessa.  

Lisätietoa taivaalle  
haluaville, skydivefinland.fi

Mitä  
tehtäis?
Tässä muutama ehdotus 
luonnosta nauttimiseen.

188 ASKELMAN PALOMÄEN 
KUNTOPORTAISSA TEHTIIN 1. 
VUONNA YLI 100 000 NOUSUA

http://skydivefinland.fi
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tykkimäen sauna. Käyrälammen rannalla oleva sauna 
on auki kaikkina päivinä ympäri vuoden. Talvisin pääsee 
avantoon, kesäksi aukeaa iso terassialue kelluvine järvi-
saunoineen.

VirtakiVen sauna. Entinen Kymiyhtiön virkailijoiden 
sauna on pyritty säilyttämään alkuperäisessä asussa. 
Yleinen saunavuoro on kesän alusta elokuun loppuun 
asti.

likolammen rantasauna. Valkealan uimahallin yh-
teydessä oleva puulämmitteinen sauna on eksoottinen 
elämys talvisaikaan, jolloin perinteisen saunan löylyistä 
pääsee pujahtamaan avantoon.

YLEINEN SAUNA3X

SAUNAAN & UIMAAN

käyrälamPi. Sille, joka kaipaa rantalomaansa aktivi-
teetteja. Rannalla on ravintola, vesipuisto, rantavahteja, 
jättilaituri ja rantalentopallokenttiä.

Valkealan hiekkasärkät. Sopii hyvin lapsiperheille, 
sillä ranta on matala ja tilaa riittää. Autolla pääsee mel-
kein rannalle asti. Pukukopit ja huussi löytyvät.

Vennan uimaranta. Poukamainen, pieni ranta lähellä 
kuutostietä ja Utin ABC:tä. Rannalla parkkipaikka, vessa 
ja kaksi pukukoppia.

PARHAAT UIMARANNAT

MAILAPELIT
Padel. Voikkaalla toimiva Padel City 
on Kouvolan padel-halleista suurin 5
kentällään. Easy Padelilla on 4 kent-
tää ja Kouvola Padelilla 2. KooKoon pa-
del-kentät ovat Teho Sport Areenalla. 
Tykkimäki Resortista löytyvät
ainoat padelin ulkokentät.

tennis. Ilmaiset ulkokentät ovat Kou-
volan Urheilupuistoissa, Kuusankoskel-
la ja Lehtomäen kentän yhteydessä. Si-
säpelejä tarjoavat Kouvolan Tennishalli 
ja Kuusankosken Tennishalli.

sulkaPallo. Kenttiä voi varata Val-
kealan mailapelihallista, Kouvolan Ten-
nishallista ja Kuusankosken Tennishal-
lista.

squash. Kuusankosken Squash-hallis-
sa on kolme kenttää.

FRISBEEGOLFILLE!
Kouvolan frisbeegolfradoista kenties 
haastavin on 18-väyläinen Käyrälam-
pi DiscGolfPark. Jos siellä menettää 
uskon heittotaitoihinsa, luottamus pa-
lautuu Urheilupuiston 9-väyläisellä fris-
beegolfradalla, jonka pisin väylä (58 
m) on lyhyempi kuin Käyrälammen ly-
hyin (76 m).

Harjunmäen frisbeegolfrata Val-
kealassa on 18-väyläinen hyvin hoidet-
tu metsärata isoilla korkeuseroilla. Ky-
mijoen läheisyydessä on 9-väyläinen 
Myllykosken Koivusaari DiscGolfPark 
sekä 20-väyläinen Ankkapurha Disc-
GolfPark.

Kuusankoskella on Eerolan 9-väy-
läinen metsärata sekä 12-väyläinen 
Lassila Frisbeegolf. Muita ratoja ovat 
9-väyläiset Jaalan Frisbeegolfrata ja 
Ummeljoen frisbeegolfrata, 10-väyläi-
nen  Selänpään Jäykkien frisbeegolfra-
ta, 11-väyläiset Tirvan frisbeegolfrata 
ja Korvenkylän Discgolfpark sekä Ruh-
maanharju DiscGolf (18 väylää).

LISÄTIETOA: 
frisbeegolfradat.fi/radat/
Kouvola

LISÄÄ VINKKEJÄ: 
visitkouvola.fi

http://frisbeegolfradat.fi/radat/Kouvola
http://frisbeegolfradat.fi/radat/Kouvola
http://visitkouvola.fi
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KOUVOLASSA ON 110 KILOMETRIÄ 
VALAISTUJA HIIHTOLATUJA, 292 
KILOMETRIÄ PYÖRÄTEITÄ JA 350 
KILOMETRIÄ LUONTOREITTEJÄ.

Pyöräreitti Alvar Aallon kohteisiin
Upouusi lisäys Kymenlaakson pyöräreittiverkostoon. Reit-
ti alkaa Inkeroisista, josta se kulkee Karhulan ja Sunilan 
kautta Haminan Petkeleeseen arkkitehtuurin parissa. Pi-
tuus 96 km

Pyörävaellus Kouvolasta Hankoon
Suomen ensimmäinen vaelluspyöräreitti South by Cycle 
alkaa Kouvolasta ja kulkee Kymenlaakson ja Uudenmaan 
halki Hankoon. Kouvolan osuudella voi pysähtyä Taide-
keskus Antareksessa, aistia historiaa Utin linnoituksel-
la ja virkistäytyä Koivusaaren maauimalassa. Pituus 550 
km, Kouvolan rengasreitti 95 km

Kimolan kanavan kierros
Matkaan kuuluu Kymijoen ja Iitin viehättäviä maisemia. 
Hiidenvuoren laelta avautuu vaikuttava vesistönäkymä. 
Kimolan kanavalla seurataan veneiden kulkua 12-met-
risen sulun läpi. Matkan varrella on myös Verlan maail-
manperintökohde. Pituus 117 km

Puistoja ja arkkitehtuuria
Kymijoen kulttuurikierroksella nautitaan Kymijokilaakson 
maalaismaisemista ja tutustutaan Arboretum Mustilaan 
ja Ankkapurhan kulttuuripuistoon. Pituus 80 km

Jokilaakson vilvoittaviin tuuliin
Kymijokilaakson reitti johdattaa pyöräilijän Kouvolasta 
Kotkaan Kymijoen rantamilla. Vesi kuohuu vuolaana, teol-
lisuushistorian monumentit tuovat tuulahduksen histo-
riasta. Reitti noudattelee pääosin Kymijoen kulttuurikier-
roksen linjausta. Pituus 71 km

LISÄTIETOA REITEISTÄ
visitkouvola.fi/fi/a/397/fillari

FILLARIMATKA5X

MIELAKKA - VUODEN 
BIKE PARK 2022
mielakka Bike Park pokkasi Suo-
men Hiihtokeskusyhdistyksen myön-
tämän Vuoden Bike Park 2022 -pal-
kinnon.

Raatia ilahdutti etenkin uusi mo-
nipuolinen harjoittelualue sekä reitis-
tön järjestely entistä selkeämmäksi, 
sujuvammaksi ja turvallisemmaksi.

Mielakka on rakentanut pyöräi-
lykulttuuria ja lajin yhteisöllisyyttä 
unohtamatta reitti-infrastruktuurin ja 
oheispalveluiden kehittämistä. Kah-
viopalvelut pelaavat, ja lajia kokeile-
vat voivat vuokrata alamäkipyörän.

Talvisin kompaktissa rinnekes-
kuksessa on rinteitä kaiken tasoisil-
le laskettelijoille. Lisäksi sieltä löytyy 
Minipark, Lastenmaa sekä kehuttu 
Snowpark. Mielakan ympärillä kulkee 
valaistu hiihtolatu.

MENNÄÄN PYÖRÄLLÄ

16 Kouvolan matkailulehti 2023

http://visitkouvola.fi/fi/a/397/fillari
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Urheilukaupungin
kasvatti

Kotipihan vierestä Lautarosta alkaa upea hiihtomaasto. 
Nuorempana hiihdin Kouvolan laduilla paljon, ammat-
tilaisaikana treenasin lähinnä kesäisin. Tein rullahiih-
tolenkkejä pari kertaa päivässä. Tykkimäen suuntaan 
Lautarosta on hyvä viiden minuutin nousu. Suojuoksu-
paikkani oli Utin takana.

Käyrälammen poluilla on kiva lenkkeillä. Tykkään 
hölkätä myös Kalalammen ympäri. Olen vaeltanut Repo-
vedellä ja ajanut pyörällä lenkkiä Kuusankosken ja Pil-
kanmaan kautta Iittiin ja Jaalaan, ja sieltä kotiin.

Pelaan koripalloa Kouvojen harrasteryhmässä Lyse-
on lukion ja ammattiopiston saleilla. Tiettyä pelipaikkaa 
ei ole, juoksen vähän joka puolella.

Tyttäreni Isabella pelasi nuorempana tennistä, ja it-
sekin innostuin lajista urani jälkeen. Treenasin Kuusan-
kosken ja Kouvolan tennishalleilla ja Koskenrannan 
kentillä. Nyt omalla pihallani on tenniskenttä, ja pelaan 
kesäisin jopa viidesti viikossa. Naapurini on innokas 
vastus, myös reissutöitä tekevät ystäväni pysähtyvät ot-
tamaan matsin.

Penkkiurheilijana seuraan koripalloa, tennistä, pyö-
räilyä ja hiihtoa. Ja yleisurheilua, sillä Isabella on in-
nostunut siitä. Hän harrastaa myös telinevoimistelua, 
tanssia ja ampumahiihtoa. Kouvolassa urheilumahdolli-
suuksia on paljon ja liikuntapaikat ovat lähellä toisiaan. 
Niiden välillä kulkemiseen ei mene paljon aikaa. On 
helppo kokeilla useita lajeja.

Kouvolan ladut, pyörätiet 
ja lenkkipolut ovat tuttuja 
Ville Nousiaiselle.

Ville Nousiainen, 39
• Kouvolan Hiihtoseuraa edustanut 

maastohiihtäjä.
• Kaksinkertainen pronssimitalisti Li-

berecin MM-kisoista vuodelta 2009.
• Harrastaa nykyisin tennistä, korista 

ja lenkkeilyä.
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Koe Veturin vetovoimaiset liikkeet ja palvelut sekä 
elämänmakuinen tunnelma 6-tien varrella Kouvolassa! 

Veturin lähes 70 liikkeen 
joukossa on tuttuja kansain-
välisiä ketjuja ja paikallisia 
toimijoita, joiden valikoimas-
ta on helppo löytää kaikki 
tarvittava pukeutumisesta 
urheiluun ja vapaa-ajasta 
sisustamiseen. Vetovoimaisen 
palvelutarjonnan ja mukavan 
vierailun viimeistelevät 
K-City market ja K-Rauta, 
elokuvateatteri, herkullinen 
ravintola- ja kahvilakattaus 
sekä monipuoliset tapah-
tumat ja muut palvelut niin 
sisällä kauppakeskuksessa 
kuin sen ulkoalueella. 
 
Ulkoalueen palveluihin kuu-
luvat esimerkiksi ilmainen 
pysäköinti, sähköautojen 
latauspiste, RINKI-ekopiste, 
vesipiste sekä lemmikkipark-
ki. Sisällä kävijöiden käytössä 
ovat puolestaan maksuton 
wifi, talletus-ottoautomaatit 
sekä lastenhoitotila ja uudis-
tettu leikkipaikka. 

Kauppakeskuksen 2. ker-
roksesta löytyy lisäksi kaikille 
avoin työtila Paja, jossa 
työasioiden hoito onnistuu 
rauhallisessa ja viihtyisässä 
ympäristössä.

Veturin toiminta perustuu 
energiatehokkuuteen ja 
ympäristövastuun kantami-
seen. Siitä on todisteena
Breeam kiinteistön 
ympäristöluokitusjärjes-
telmän sertifiointi arvosanoin 
Excellent muun muassa geo- 
ja aurinkoenergian, paikal-
lisen vihreän vesisähkön sekä 
led-valaistuksen hyödyn-
tämisen ja sataprosenttisen 
jätteiden hyötykäyttöasteen 
johdosta. Vuonna 2018 
saimme Safe Retail Destina-
tion -sertifikaatin osoitukse-
na siitä, että meillä Veturissa 
noudatetaan kansainvälisiä 
turvallisuusstandardeja.

TERVETULOA VETURIIN – 
Kaakkois-Suomen suurimpaan kauppakeskukseen  

KAIKKI YHDESSÄ KORTISSA!
Veturin lahjakortti on 
shoppailijan unelma
Lahjakortti kattaa lähes 70 
liikkeen valikoiman! Tarjolla 
on muotia, kauneutta, arjen 
tarvehankintoja, herkkuja tai 
viihdettä – kaikkea mitä lahjalta 
voi toivoa. Osta lahjakorttisi 
näppärästi verkkokaupastamme 
tai kauppakeskuksemme 
automaatista.

PAJASSA HOIDAT TYÖASIASI 
SHOPPAILUN LOMASSA
Paja-yhteistyöskentelytilassa 
voit uppoutua työtehtävien 
pariin tai piipahtaa vastaamassa 
sähköpostiviestiin kauppaostosten 
lomassa. 

VETURI TASKUSSASI – LATAA 
ILMAINEN MOBIILIAPPI  
Löydät parhaat tarjouksemme, 
lounaslistat ja muut 
ajankohtaiset uutiset ilmaisesta 
Veturimobiilisovelluksestamme.

KAUPPAKESKUS VETURI 
TERVASHARJUNKATU 1, 
45720 KUUSANKOSKI

SEURAA SOMESSA 
@kauppakeskusveturi

www.kauppakeskusveturi.fi
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Hotelli Sommelo

Pallokentäntie 2
45700 KUUSANKOSKI
Tel.+358 (0)5 740 701 

sommelo@avainhotellit.fi 

hotellisommelo.fi

Kokoukset ja tapahtumat Kouvolan kulttuuritaloissa

Kouvolatalo vehreine puistoineen hyvällä sijainnilla kaupungin keskustassa 
ja Kuusankoskitalo luonnonkauniissa Kymijoen rantamaisemassa ovat 
käytettävissä erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Taloissa on myös tarjolla 
monenlaista ohjelmaa konserteista näyttelyihin ja teatterista stand uppiin. 
 
Tutustu tiloihimme ja ohjelmistoon: www.kouvolankulttuuritalot.fi
 
Kouvolan kulttuuritalojen kokous- ja tapahtumatilamyynti
palvelee arkisin klo 9 –15. Puh. 020 615 1414
E-mail: myyntipalvelu@kouvola.fi.

kuninkuusravit.fi

Kuninkuusravien 
2023 iloinen iltajuhla 
Tykkimäen Huvipuistossa!
• Huvilaitteet käytössä, 
 suosittuja bändejä, ilotulitus, 
 ravintolapalvelut…
• Tunnelmaa ja tuttuja 
 tummenevassa illassa 
 – tämä ainutlaatuinen juhla 
 täytyy kokea paikanpäällä! 
 K-18
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KYMMENEN
pointtia Kouvolasta

Vesi. Kouvolassa on 450 jär-
veä ja vuolaana virtaava Kymi-
joki, jonka Kimolan kanava yh-
distää Päijänteeseen. Kouvola 
on Suomen seitsemänneksi 
suurin mökkipitäjä noin 7700 
mökillään.

arkkitehtuuri. Modernin 
keskustan lisäksi Kouvolas-
ta löytyy Alvar Aallon arkki-
tehtuuria, lukuisia kartanoita 
ja muita historiallisia raken-
nuksia.

tila. Helsinkiläisen kaksion 
hinnalla Kouvolasta saa oma-
kotitalon ja mökin. Noin puo-
let kaupunkilaisista asuu pien-
taloissa.

aika. Haluatko vuosiloman 
verran lisää vapaa-aikaa? 
Kouvolassa asut 10 minuutin 
matkan päässä kaikesta, mitä 
tarvitset.

nähtäVyydet. Repoveden 
kansallispuisto, Arboretum 
Mustila, Tykkimäen huvipuisto 
ja UNESCOn maailmanperintö-
kohde Verla.

rock. Niin Peer Günt, Viikate 
kuin Tuure Kilpeläinen ovat 
imeneet oppimehunsa Kou-
volan vanhan kaupungintalon 
bändikämpiltä. Pato Areena on 
noussut keikkapaikkarankingin 
huipulle.

kulttuuri. Muun muassa 
Kymi Sinfonietta, Kouvolan 
Teatteri ja Poikilo-museot 
ruokkivat kulttuurin janoisia.

aamukamPa. Kouvola on 
Suomen suurin varuskuntakau-
punki. Karjalan prikaati ja Utin 
jääkärirykmentti kouluttavat yli 
4000 varusmiestä vuodessa. 

urheilu. Penkkiurheilijoil-
le KooKoo, Kouvot ja KPL. 
Yli 110 seuraa ja liikuntajär-
jestöä. 110 kilometriä va-
laistuja hiihtolatuja, 292 ki-
lometriä pyöräteitä ja 350 
kilometriä luontoreittejä.

sijainti, sijainti ja sijainti. Vä-
hän yli tunti Helsingistä,  reilu 
puoli tuntia Lappeenrannasta.

1

2 5 8

3 6 9

4 7 10
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ensimmäisen Venetaksin Repove-
delle toi Kuutin Kolon yrittäjä Juhani 
Outinen. Venetaksikesiä on nyt taka-
na reilut parikymmentä.

–Ensi kesänä venetaksi kulkee 
taas, jos hengissä pysyn. Lasken ve-
neen vesille jäiden sulamisen jälkeen 
toukokuussa ja lopetan liikennöin-
nin lokakuun puolivälissä, Outinen 
sanoo.

Venetaksi on ehtinyt vaihtua vuo-
sien aikana paremmaksi. Nykyi-
sin hän tekee vesikuljetuksia Repo-
veden, Vuohijärven ja Tihvetjärven 
alueella Busterillaan, johon mahtuu 
viisi asiakasta.

–Hyvä vaihtoehto liikuntarajoit-
teisten luontomatkailijoiden ja Olha-

valle menevien kiipeilijöiden ja hei-
dän varusteidensa kuljettamiseen.

Kuutin Kolon tukikohta ja vene-
taksiasema on Orilammen Majan lä-
hellä. Tyypillisesti asiakas tilaa etu-
käteen kuljetuksen Lapinsalmelle tai 
Kuutinkanavalle, ja sen jälkeen sovi-
taan, mistä ja milloin venetaksi ha-
kee takaisin.

–Teen myös venetaksikeikko-
ja Mäntysaaren hautausmaalle. Van-
hemmat ihmiset eivät oikein muuten 
pääse sinne. Joskus olen istutellut 
heidän apuna kukkasiakin.

jos outinen ei pääse ajamaan ve-
netaksia, hän neuvoo kysymään
taksikuljetusta Seikkailuviikarilta. 
 

Sen yrittäjä Kari Niemi ottaa vene-
taksitilauksia vastaan silloin, kun ei 
ole muissa puuhissa.

–Jos olen kotona Hillosensalmel-
la ja pääsen lähtemään heti, venetak-
si on 10 minuutissa Karhulahden ko-
dalla.

Muita yleisiä rantautumispaikko-
ja ovat Mustavuori, Kuutinkanava ja 
Määkijä. Seikkailuviikarin venetak-
si kuljettaa retkeilijöitä myös kansal-
lispuiston majoituspaikkoihin kuten 
Huvila Teininiemeen, Pihkapirttiin ja 
Määkijän kodalle.

–Joskus patikoijan voimat lop-
puvat. Venetaksi voi noutaa retkeili-
jän puistosta ja toimittaa esimerkiksi 
Lapinsalmen sisäänkäynnille, Nie-
mi sanoo.

Seikkailuviikarin venetaksiaje-
lu hoituu yleensä 8 asiakaspaikan 
Buster Magnumilla, joskus 12 mat-
kustajan puuveneellä. Seikkailuviika-
ri ei ota venetakseihinsa etukäteisti-
lauksia.

–Jos haluaa varmistaa venemat-
kan, meiltä saa charter-kuljetuksen, 
mutta se maksaa moninkertaisesti 
venetaksiin nähden.

Kuutin Kolo
p. 0400 551 530
kuutinkolo.fi  
Taksin hinta joustava: 
60e / h tai 15–30 e / hlö. 
Voi tilata etukäteen.

Seikkailuviikari
p. 0500 862 862
seikkailuviikari.fi 
Taksin hinta Repovedellä  
40 e / suunta ja Vuohijärvellä  
50 e / suunta. Ei etukäteisti-
lauksia.

Venetaksilla  
patikoimaan

Ohjelmapalveluja Repovedellä 
tarjoavat Kuutin Kolo ja 
Seikkailuviikari kuljettavat 
kansallispuiston kävijöitä myös 
venetaksilla.

VENETAKSI X2
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Y L E I N E N  S A U N A
K A H V I L A

K E S Ä T E R A S S I
R Y H M Ä T

A K T I V I T E E T I T

T E R V E T U L O A  V I E T T Ä M Ä Ä N  
A I K A A  M U K A V A S T I !

W W W . T Y K K I M A E N S A U N A . F I
0500 321 000 | info@tykkimaensauna.fi

Y H D E S S Ä O L O A
V O I M A A  L U O N N O S T A

Kohtaamisia

Kymijoki, Verla, Repovesi

www.kymisun.fi
info@kymisun.fi
+358 40 518 5225
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Veneillen Kouvolaan

kimolan kanaVa yhdistää Päijän-
teen Kymijoelle, ja sitä pitkin Kouvo-
laan pääsee jopa 400 km päästä Pie-
lavedeltä asti.

Toukokuusta lokakuuhun avoin-
na olevan kanavan erikoisuuksia on 
70 metriä pitkä kalliotunneli sekä pe-
räti 12 metrin sulutuskorkeus. Sul-
kuun mahtuu enintään noin 30-met-
rinen alus.

Kanavan yli kulkee kaksi uutta sil-
taa, joiden alikulkukorkeus on 4,8 
metriä. Kanavan itäpään jälkeisen Ki-
molanlahden sillan 4 metrin alikulku-
korkeus rajoittaa veneen kokoa. M/s 
Kavaljeeri, m/s Pyhäjärvi ja m/s Suo-
men suvi ovat tehneet kanavaristeily-
jä useana kesänä. LISÄTIETOA:

kimolankanava.fi

Kanavareitin päätepiste Kouvo-
lassa on Voikkaalla oleva Virtaki-
vi. Sen vierassatamassa on poltto-
aineen jakelupiste, imulaite pilssi- ja 
septivesien keräämiseen sekä vesi- 
ja sähköpiste. Alueella on lisäksi tu-
lentekopaikka, vessa ja jätteiden 
keräyspiste. Pakanavuoren näköala-
paikalta avautuu näkymä vesille.

Virtakiven Saunan kesäkahvi-
lassa voi nautiskella virvokkeita ve-
neilyn jälkeen. Kouvolaan voi lähteä 
tutustumaan vierassatamasta vuok-
rattavilla pyörillä, ja myös bussipy-
säkki on Virtakiven lähellä.

Tapahtumien ja 
kokousten Kouvola

LISÄTIETOA:  

charissa.mccarron@kouvola.fi  

Puh. 020 615 7518

oliPa kyseessä  pieni kokoontumi-
nen tai suurtapahtuma, niin Kouvola 
tarjoaa monia ainutlaatuisia paikko-
ja unohtumattoman elämyksen jär-
jestämiseen.

Valittavana on perinteisiä ko-
kous- ja seminaaritiloja, upeita kar-
tanoita ja areenoja suurtapahtumille 
sekä muita erikoiskohteita.

Kouvolaan on helppo tulla! Tu-
litpa sitten junalla tai autolla. Lah-
desta, Mikkelistä ja Lappeenrannas-
ta matka taittuu tunnissa tai allekin. 
Helsingistä reilussa tunnissa.

mielessä kokous, tyky- tai tyhypäi-
vä tai vielä suurempi tilaisuus? Tar-
vitsetko apua tilaisuutesi suunnitte-
lemiseen? VisitKouvolan maksuton 
kokous- ja tapahtumapalvelu auttaa 

sinua tapahtuman järjestämisessä 
Kouvolassa.

Koska tunnemme hyvin paikal-
lisen verkostomme, osaamme suo-
sitella onnistuneen tapahtuman 
elementit. Kartoitamme sopivat ko-
kous- ja majoitustilat, ruokailupaikat, 
kuljetuspalvelut sekä oheis- ja ohjel-
mapalvelut. Halutessanne pyydäm-
me alueen toimijoilta tarjoukset ja 
kilpailutamme ne puolestasi.

Palvelumme säästää sinulta aikaa ja 
vaivaa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Kouvolasta löytyy 
tiloja pienille ja 
suurille tapahtumille 
sekä elämyksiä 
kokousten oheen.

Entinen 
puunuittokanava 
Kimola tuo veneilijät 
Päijänteeltä 
Kouvolaan.

http://kimolankanava.fi
mailto:charissa.mccarron%40kouvola.fi%20%20?subject=
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Universumin  
tuoreinta  
lakritsia

Tervetuloa Kouvolan Lakritsin tehtaanmyymälään 

Kouvolan keskustaan! Lakritsitehtaan yhteydessä 

sijaitsevasta myymälästä löydät maailman 

parasta lakritsia palana, teenä, nauhana, kahvina, 

piippuna ja kastikkeena – erikoiseriä, villejä 

makuyhdistelmiä ja heimotuotteita unohtamatta. 

Lounasravintola Ruokala 57
Kotoisa Ruokala 57 sijaitsee katutasossa tehtaanmyymälän 

vieressä. Ravintola tarjoaa herkullisen lounaan lisäksi pientä 

suolaista ja makeaa purtavaa lakritsaisella tvistillä.

Jätä lakritsin tuoksuinen kokousmuisto
Lakritsitehdas toimii myös kokouspaikkana. Valittavan on kaksi 

isoa auditoriota, aulatila sekä lounasravintola yritysten ja ryhmien 

käyttöön. Saatavilla myös valmiita kokouspaketteja.

TEHTAANMYYMÄLÄ & LOUNASKAHVILA  
Ti–pe 9.30–16.30 ja la 9–13 | Lounas ti–pe 11–14 | 
Salpausselänkatu 57, 45100 Kouvola | kouvolanlakritsi.fi  

TILATIEDUSTELUT JA MUUT KYSYMYKSET: 
Happiness Chief Officer jari@kouvolanlakritsi.fi

Vain 10 min  

kävellen  

rautatie- 

asemalta!
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Allun torikahvila
Telttakahvila Kouvolan Torilla palvelee tuoreen liha-
piirakan ja munkin nälkäisiä keväästä syksyyn.

Café Ruukitar
Aurinkoterassilla varustettu kahvipaikka Taideruuk-
kiin tutustumisen lomassa. Tuomon Luomun tuote-
myynti toimii täällä.

Cuppo-Celle
Jaalan keskustassa olevan kahvilan aurinkoisella 
terassilla on mukava kahvitella. Tarjolla myös keit-
tolounaita.

Kaarnasydän
Jokelanjoen rantakuohuissa sijaitseva kahvila ja si-
sustusmyymälä, jossa on kesäkautena valloittava 
maisematerassi.

Kahvila Kaakkuri
Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon kesäkahvi-
lassa voi nauttia vastaleivotuista korvapuusteista 
sekä muista perinteisistä leivonnaisista.

Leipomo Koppanen
Monenlaisia suolaisia ja makeita herkkuja valmis-
tava perheyritys avasi uuden myymälän ja kahvilan 
keskustaan.

Makasiinikahvila
Anjalan kartanon entinen viljamakasiini on kesä-
kahvila, joka tarjoaa vastajauhettua kahvia, paikal-
listuottajien tuotteita ja tuoreita leivonnaisia.

Naapantuura Café Bar Kouvola
Anniskelukahvila Kouvolan kävelykatu Manskilla. 
Oman leipomon leipiä, omenamunkkisarvia ja eri-
koiskahveja.

Papulaari
Kahvila, kahviputiikki ja herkkupuoti, jossa saa arte-
saanikahveja niiden oikeilla valmistustavoilla. Oma 
paahtimo alakerrassa.

Piika ja Renki
Arboretum Mustilan vieressä oleva kesäkahvila tar-
joaa kahvin ja leivonnaisten lisäksi taidenautintoja 
entisajan miljöössä.

Herkkupaloja Kouvolan 
kahvilamaailmasta.

Torikuppi
Aurinkoinen konttikahvila Kuusankosken keskus-
tassa, josta saa itsetehtyjä leivonnaisia.

Vanha Kauppa
Persoonallinen ja nostalginen olutravintola, puoti ja 
kahvila Kuusankoskella, josta löytyy myös paikalli-
sia herkkuja.

Virtakiven Sauna
Kymiyhtiön henkilöstön entinen sauna, jossa toi-
mii nykyisin kesäkahvila vapunaatosta elokuun lop-
puun.

Saako olla 
kuppi kahvia?

25Kouvolan matkailulehti 2023



26 Kouvolan matkailulehti 2023

Puiden 
lumous

alPPiruusujen kukinnan aikana touko-kesäkuun vaih-
teessa Mustilan parkkipaikat täyttyvät.

Alppiruusulaakso on kuitenkin vain pieni osa 120 heh-
taarin puulajipuistoa, jossa pääosassa ovat ikivihreät ha-
vut hemlokki-, jättituija- ja purppurapihtametsikköineen.

Arboretumissa kasvaa yli 250 puulajia. Jos haluaa ko-
keilla uusia puulajeja omassa metsässä tai pihassa, kan-
nattaa poiketa Mustila Puutarhan kasvi- ja siemenmyy-
mälässä.

arBoretum mustilan perusti valtioneuvos A. F. Ti-
gerstedt Mustilan kartanon länsipuolella sijaitsevalle Ko-
tikunnaan mäelle.

Ensimmäiset istutukset tehtiin 1902. Tarkoituksena 
oli tutkia ulkomaisten havupuiden viihtymistä metsäpuu-
na Suomessa. Tigerstedt oli kiinnostunut puista myös es-
teettisesti, ja koetoiminta laajeni nopeasti lehtipuihin ja 
koristepensaisiin.

Valtioneuvoksen apuna oli hänen poikansa C. G. Ti-
gerstedt, joka jatkoi isänsä työtä ja perusti Arboretumiin 
uusia alueita kuten Alppiruusulaakson, puutarhataiteen 
kokeilualueen.

Vuodesta 1984 lähtien Arboretum Mustilaa on hoitanut 
ja ylläpitänyt Mustilan kotikunnassäätiö. Säätiön aikana 
koetoiminta on puhjennut uuteen kukoistukseen, ja Arbo-
retum on avattu retkikohteeksi yleisölle.

Puulajipuistossa vierailun yhteydessä kahvitella voi 
tunnelmallisessa Piika ja Renki -kesäkahvilassa ja piipah-
taa lasillisella Viinituvassa.

Maria Tigerstedtin luotsaamaan Mustila Viinin mar-
javiinit ja liköörit valmistetaan puhtaista kotimaisista raa-
ka-aineista. Niistä puolet tulee lähiseudun sopimusviljeli-
jöiltä, loput kotipuutarhoista ja villistä luonnosta. Reseptit 
on peritty suvun isoäideiltä.

Suomen suurimmassa 
ja vanhimmassa 
puulajipuistossa Arboretum 
Mustilassa riittää nähtävää 
keväästä lokakuuhun.

Aina auki!

Arboretum on avoinna vuoden jo-
kaisena päivänä. Huhtikuusta loka-
kuuhun siellä voi vierailla klo 8–21 
ja marraskuusta maaliskuuhun klo 
8–19 välillä. Talvikaudella vierailijat 
maksavat lippunsa Mustilan tilille. 

Poikkeukset aukioloajoissa: 
Vapunpäivänä ja helatorstaina au-
kiolo on klo 10–16 ja juhannusaatto-
na ja juhannuspäivänä klo 11–16. 

LISÄTIETOA: 
mustila.fi
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Kouvolan kaupunginmuseo Poikilo

Kouvolan taidemuseo Poikilo

20
23
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Flora Favola  – 
Kreetta Järvenpää ja Heikki Marila 
21.9.2023–7.1.2024 

Axel Antas 
Nothing is made, nothing disappears 
24.5.–27.8.2023     

Überhund – Taiteen kiehtovat koirat 
2.2.—29.4.2023      

Koko Kouvolan Teatteri 
8.10.2023 asti    

Mistä Kouvola on tehty? 
23.11.2023–13.10.2024     
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Tervetuloa!
poikilo.fi 

Varuskuntakatu 11, 
Kouvolatalo  

Avoinna   
ti–pe 11–18, 
la–su 12–17, 
maanantai suljettu  

Pääsymaksut   
11 / 8 €, 
alle 18-vuotiaat 
vapaa pääsy. 
Perjantaisin klo 
17–18 vapaa pääsy.  

Meille pääsee myös 
Museokortilla.                                       
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Kulttuurikaupunki
Teatteria, arkkitehtuuria, 

konsertteja, taidetta. 
Kouvolassa on runsas 

kattaus kulttuuria.
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Terhi Suorlahti, 48
Asuinpaikka: Helsinki
Perhe: Naimisissa, 2 lasta
Ammatti: Vapaa näyttelijä
Ura: Näytellyt useissa elokuvissa ja teattereissa
Tv-sarjat: mm. Aikuiset, Putous, Rehtori ja Syke
Erikoistaidot: laulu, tanssi, kirjoittaminen
Muuta: Kouvolan Lakritsin suuri fani

Näyttelijä Terhi Suorlahti luottaa 
Sally Bowlesin roolin tekemisessä
yhteistyöhön muiden näyttelijöiden 
ja ohjaaja Maiju Sallaksen kanssa.
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kouVolan teatterin Cabaret-musikaalin 
päärooleihin oli avoin haku. Noin sadan hakijan jou-
kosta naispäärooliin valittiin Terhi Suorlahti.

–On kiva ja helppo tulla Helsingistä Kouvolaan. 
Muutama teatterilainen on ennestään tuttu, ja olen 
seurannut välillä, mitä ohjelmistossa on.

Suorlahti on laulava näyttelijä tai näyttelijä ja lau-
laja. Miten sen nyt ottaa. Laulu on kulkenut aina vah-
vasti mukana elokuva- ja tv-töiden rinnalla.

Hän kuvailee itseään ”musikaalikrantuksi”, sillä 
on tehnyt tähän mennessä enemmän nykyteatteria, 
jossa musiikki ja teoksen sanoma ovat tärkeämpiä 
kuin pelkkä viihdyttäminen.

–Mutta Cabaret on klassikko. Aina ajankohtai-
nen stoori. Kaukana pintaliitomusikaaleista.

musikaalin tarina sijoittuu 1930-luvun Berliiniin, 
natsien vallannousun aikaan. Tarinan keskushenkilö 
on Kit Kat -klubin amerikkalainen kabareelaulaja Sal-
ly Bowles.

–Kompleksinen ja mielenkiintoinen nainen, ei mi-
kään puhtoinen pulmunen. Hänessä on rikkinäisyyt-
tä, ristiriitoja ja tietynlaista törkeyttä, Suorlahti kuvai-
lee roolihahmoaan.

Suorlahti on nähnyt musikaalin Tampereella ja 
Lappeenrannassa. Liza Minnellin tähdittämä leffa-
versio on toki tuttu.

–Olen lukenut myös Christopher Isherwoodin ro-
maanin, johon elokuva ja musikaali perustuvat. Va-
kaa aikomukseni on mennä katsomaan Cabaret vie-
lä Lontooseen ennen omien harjoitusten alkamista, 
Suorlahti sanoo.

helsingissä asuVa Suorlahti on kahden lapsen 
äiti suomalais-ranskalaisessa perheessä, jossa kak-
si kieltä ja kulttuuria yhdistyvät.

Hän suhtautuu intohimoisesti teatteriin, taitee-
seen ja musiikkiin, ja on työskennellyt freelancerina 
seitsemässä eri kaupunginteatterissa.

Tähän mennessä Kouvola on ollut Suorlahdel-
le vain asema, jolla juna pysähtyy matkalla sukuloi-
maan Mikkelin suuntaan ja mökkireissulle Suonen-
joelle.

–Harjoitusaikana ehdin tutustua Kouvolaan pa-
remmin.

Terhi Suorlahti tekee 30-luvun 
Berliiniin sijoittuvan Cabaret-
musikaalin päärooliin syksyllä 
Kouvolassa.

BERLIININ 
DEKADENSSIÄ

Kouvolan Teatterin kevät

PUDOTUSPELI
Psykologinen trilleri työnhausta. Kansainvä-
lisen firman kaupalliseksi johtajaksi halaja-
vat joutuvat outoon testiin kilpaillessaan työ-
paikasta. Osassa näytöksissä mobiilitekstitys 
englanniksi. Ensi-ilta 28.1.2023.

MYRSKYLUODON MAIJA
Rakastettu musikaaliklassikko selviytymises-
tä, arkisesta elämästä ja ennen kaikkea rak-
kaudesta. Jatkuu syksyltä huhtikuuhun asti. 

PINTAREMONTTIA
Tragikomedia tarttuu ajankohtaisiin ja kipei-
siin ilmiöihin, ja käsittelee niitä inhimillises-
ti ja hauskasti. Jatkuu syksyltä maaliskuuhun 
saakka.

KOLME ILOISTA ROSVOA
Kardemumman kaupungin kuuluisat rosvot 
Kasper, Jesper ja Joonatan ovat taas vauhdis-
sa syksyn tauon jälkeen. Helmikuusta huhti-
kuuhun.
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Mistä ja milloin saavuit Kouvolaan?
”Tulin Kouvolaan Unkarista Helsingin 
kautta 1992.”

Mitä olet ehtinyt elämässäsi  
tehdä?
”Olen ehtinyt soittaa klarinettia 44 
vuotta, asua kahdessa maassa, teh-
dä töitä kolmessa ja vierailla lähes 
kaikissa Euroopan maissa ja muu-
tamissa maissa muuallakin. Ehdin 
perustaa perheen, johon kuuluu vai-
moni Pilvin lisäksi tytär Edit ja poika 
August sekä Osku-koira.”

Missä sinut voi nähdä tänä  
vuonna?
”Minut voi nähdä ja kuulla tänä vuon-
na Kymi Sinfoniettan konserteissa.
Vähän solistisemmin helmikuussa 
Pato Areenalla.”

Mitä olet oppinut Kouvolasta?
”Mainio kaupunki. Elämäni muuttui 
Helsingistä muuton jälkeen paljon
rauhallisemmaksi. Mielakan met-
sä on kotimme vieressä, Käyrälam-
melle on pari kilometriä. Luontopo-
lut ovat mahtavia. Kuusankoskitalon 
akustiikkaa ei ole turhaan kehuttu. 
On oma teatteri ja taidemuseo. Olen 
saanut tutustua mukaviin kouvolalai-
siin konserttien tauoilla, hiihtoladuil-
la, futiskentillä, koiraa ulkoiluttaessa 
ja lasten koulun ja harrastusten
kautta.”

Minne viet vieraasi Kouvolassa?
”Kaunisnurmen alueelle, Keskuskirk-
koa katsomaan, Kuusankoskitalol-
le ja joen rantaan kävelylle. Repovesi 
on totta kai ohjelmassa, Käyrälampi
myös. Jos on enemmän aikaa, Val-
kealan kirkko ja Arboretum Mustila 
ovat listalla.”

KULTTUURIKASVO
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CSABA RAJNAI, 54

klarinetisti, äänenjohtaja

JUNIEN LUMOUS
Pienoisrautatiemuseo Semaforo-trenoramassa voi ihas-
tella pienoisjunien etenemistä idyllisessä maisemassa. 
Museon yhteydessä on kahvila Onkapannu, jossa tuok-
suu vastajauhettu kahvi ja tuoreet leivokset.
elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo

TUNNELMAA JA ELEKTRONIIKKAA
Keskustan tuntumassa sijaitseva Museokortteli on idyl-
linen puutalokortteli, jossa on pikkupuotien lisäksi Koti- 
ja Radiomuseo. Sen huoneissa tutustutaan eri vuosikym-
menten sisustuksiin ja tunnelmiin sekä tietysti entisajan 
elektroniikkaan.
putkiradiomuseo.fi

PUOTI KUIN KARAMELLI
Alkuperäisessä Pokin kauppatalossa sijaitsevan Puoti-
museon perusnäyttely kertoo eri aikakausien kauppatoi-
minnasta. Museossa on myös vaihtuvia näyttelyjä ja ke-
säaikana tapahtumia. Vieressä toimii Valkealan virkeä
kesäteatteri.
valkealanmuseo.fi

X3PIRTEÄ PIKKUMUSEO
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KIEHTOVA TAIDERUUKKI
Kymi Ruukin tehdasmiljöössä sijaitseva Kuusankosken 
Taideruukki tunnetaan Pato Klubista, taidegallerioista, 
käsityöläisten pajoista ja myymälöistään.

Talo on sokkeloinen, se kuuluu vanhan rakennuksen 
luonteeseen. Siellä vaellellessa kannattaa kurkata roh-
keasti jokaisen kulman taa, sillä paikalla saattaa olla 
kädentaitaja työssään.

Pato Klubin tiloissa järjestetään vaihtuvia näyttelyi-
tä ja erilaisia kulttuuritapahtumia kuten valloittava sun-
nuntaiklubi. Suomen merkittävimmät artistit mielivät 
keikalle tunnelmaltaan uniikkiin konserttipaikkaan.

Pato Areena ja Klubin vintti soveltuvat esimerkiksi 
etko- ja VIP-tilaisuuksiin. Vintillä on järjestetty seminaa-
reja, muotinäytöksiä, viinimessut, olutfestarit, levymes-
sut, joulumarkkinat, häitä ja pikkujouluja.
taideruukki.fi

Kymin Ruukkiin tulijoita tervehtii Anetta Lukja-
novan ja Taneli Stenbergin maalaama muraali.

MEIJERISTÄ TAIDEKESKUKSEKSI
Sippolan kartanomeijerissa keitettiin Suomen ensimmäi-
nen emmentaljuusto vuonna 1856. Nykyisin meijerissä 
toimii Taidekeskus Antares, jonka residenssissä työsken-
telee ja asuu taiteilijoita. Kesä-elokuussa Antares avaa 
ovensa näyttelyvieraille ti-su 12–18. 
galleriaantares.fi

VÄRILOISTOA 
VUOHIJÄRVELLÄ
Salmelasta tuttu Tuomas Hoikka-
la isännöi myös Valkealasta Repove-
delle menevän reitin varrella olevaa 
Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloa.

Sen pihalla on Rakkauspuisto ja 
sisällä vaihtuvia luontoaiheisia tai-
denäyttelyjä. Ensi kesänä esillä on 
monipuolinen kokoelma Riitta Ne-
limarkan taidetta. Hänet tunnetaan 
värikylläisistä ja leikittelevistä töis-
tään. Näyttelytila avautuu 10.6.2023. 
kulttuurivuohijarvi.fi

Tiiu Anttinen ja Pasi Rantala nostavat 
upokkaan sulatusuunista.
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Riitta Nelimarkka, GNOME IN BLUE 
(2020)

http://taideruukki.fi
http://kulttuurivuohijarvi.fi
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NÄYTTELYYN, HAU!

Kouvolan Taidemuseo Poikilon näytte-
lyn ÜBERHUND – Taiteen kiehtovat koi-
rat (2.2.–29.4.2023) pääosassa on ihmi-
sen paras ystävä.

Taidenäyttely kertoo ihmisen ja koi-
ran suhteen ainutlaatuisuudesta. Koi-
ra ei ole vain lemmikki, vaan myös työto-
veri – ja myös taiteilijoiden inspiraation 
lähde.

Näyttelyn vanhimmat mukana ole-
vat esineet ovat mayakulttuurin ajoille si-
joittuvat pienoisveistokset sekä Kiinan 
Han-dynastian aikainen Terrakottakoira. 
Uusimmat teokset ovat valmistuneet 
näyttelyyn tänä kesänä.

Kaikkiaan kokonaisuudessa on mu-
kana yli sata teosta noin 50 taiteilijalta. 
Teokset ovat lainassa suomalaisista jul-
kisista kokoelmista, museoista, galle-
rioista, säätiöistä ja yksityisiltä omista-
jilta.

Laajin Suomessa nähty koiria esit-
tävän taiteen kokonaisuus on ollut esil-
lä aikaisemmin Salossa. Kouvolassa 
nähdään hieman erilainen kokonaisuus. 
Näyttelyn on kuratoinut Salon taidemu-
seon museonjohtaja Susanna Luojus.

Maija Astikainen, Vesla (2016), sarjasta 
One-Dog Policy, digitaalinen silisec-ve-
dos.

AALLON KOSKETUS

Tervalinjan rivitalot, Tehtaanmäen asuinalue ja Teh-
taanmäen koulu Inkeroisissa. Yhdeksän Puutalo Oy:n 
talotyyppiä, yleinen sauna- ja pesularakennus, osuus-
kauppa sekä pumppuasema.

Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon kuuluvassa 
Kouvolassa näkyy maailmankuulun arkkitehdin käden-
jälki. Aalto piirsi paperitehtaan virkailijoille myös kol-
me Arava-taloa. Kerrostaloissa on asuntoja yksiöistä 
suuriin perheasuntoihin, joihin kuuluu takka, parveke 
ja palvelijanhuone.

Aallon arkkitehtitoimisto teki Inkeroisiin myös 
opettajien asuntolan ja tehdasalueen rakennussuunni-
telman, joka toimi pohjana paperitehtaan tehdas-, va-
rasto- ja tuotantorakennuksille.

Kouvolan kaupungin julkaisemat arkkitehtuuriop-
paat Alvar Aalto -kohteista ja Kouvolan keskustasta, 
kouvola.fi/arkkitehtuuriopas

Leffaan, mars!
Suunnaksi Kino123 
Veturissa tai Studio 123 
Kuusankoskitalolla.



Kesänviettoa 
kulttuuripuistossa

Pakopeli ja  
taidenäyttely
Anjalan kartanossa on kesäi-
sin taidenäyttelyitä. Yläkerras-
sa toimii 1700-luvulle ajoittuva 
huonepakopeli. Kartanon tari-
nat -opastuskierroksia järjeste-
tään kesäaikaan säännöllisesti.

1

Ankkapurhan kulttuuripuistossa 
vierähtää päivä jos toinenkin. 
Tässä ehdotuksemme ohjelmaksi.

Lounas  
kivinavetassa
Ravintola Ankkapurha suosii lä-
hellä tuotettuja raaka-aineita. 
Uusissa ravintolatiloissa karta-
non vanhassa kivinavetassa on 
170 asiakaspaikkaa.

Golfia ja muita 
pelejä
Ankkapurha DiscGolfPark on 
20-väyläinen frisbeegolf-rata. 
Frisbee-setin voi vuokrata Ma-
kasiinikahvilasta, samoin muita 
pelivälineitä ja jopa fillarit.

Kahville
Kartanon viljamakasiiniin tehty 
tunnelmallinen Makasiinikahvi-
la tarjoaa kesävieraille vastajau-
hettua kahvia, paikallistuottajien 
tuotteita ja tuoreita leivonnaisia.

Yöpyminen
Ankkapurhassa majoitut muka-
vasti, tarjolla on kodikkaita 3–4
makuuhuoneen huoneistoja.

Joenvarsipatikointi
Läheisellä Känkkäränmäellä kulkee 
luontopolku jylhissä jokimaisemis-
sa. Haastavimpiin kallion kohtiin on 
rakennettu kaiteita ja portaita.

Grillausta ja 
chillailua
Ankkapurhassa voi olla myös 
tekemättä mitään! Puistos-
sa oleskelijoille on tarjolla riip-
pumattoja ja piknik-alue gril-
leineen.

Kummitus
Anjalan kartanon historiaa on 
elävöitetty videoilla, jotka avau-
tuvat herätetauluista älylaitteel-
la. Virtuaaliteknologian avul-
la voit kohdata Wreden suvun 
kummituksen, Harmaan Rou-
van. Videot saat käyttöösi la-
taamalla SALMI AR -sovelluk-
sen.

Konsertit
Kesäinen alkuilta, kartanomiljöö, 
suomalaisen musiikkitaivaan täh-
tiartistit, auringossa kimmeltävä 
Kymijoki. Ankkapurhan puistokon-
sertit soivat kolmena elokuun sun-
nuntaina.

Ankkapurhan kulttuuripuisto si-
jaitsee Anjalassa, Kouvolassa.
Kulttuuripuiston sydän on Anja-
lan kartano. Joen vastarannal-
la sijaitsee Ankkapurhan teolli-
suusmuseo. Sen läheisyydessä 
olevissa rakennuksissa näkyy 
arkkitehti Alvar Aallon käden-
jälki.

Ankkapurhantie 6a
040 489 9239

ankkapurha.fi

Mikä ankkapurha?

2 3

4 5 6

7 8 9

http://ankkapurha.fi
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Tunnetta
tasaisuuteen.

Musiikkia
hiljaisuuteen.

Seikkailua
arkiseen.

Komediaa
ankeuteen.

Draamaa
tylsyyteen.

KATSO OHJELMISTO:
www.kouvolanteatteri.fi

SALPAUSSELÄNKATU 38, 45100 KOUVOLA 
LIPUT HELPOSTI NETISTÄ TAI LIPPUKASSALTA P. 05 7400 330 TI-LA KLO 11-15 & 3H ENNEN ILTAES. 

Ajatuksia
tyhjyyteen.

Lämpöä
sateeseen.

Iloa
haikeuteen.

Vuonna 1960 perustettu Kouvolan Teatteri on ammattiteatteri, 
joka tarjoaa elämyksiä, energiaa, irtiottoa arjesta, ajankohtaisia näkökulmia, 

ajattelunaiheita sekä taiteellista osaamista. Erityinen vahvuus on 
musiikkiteatteriosaaminen. 

Kouvolan Teatteri ihastuttaa lämpimällä tunnelmalla sekä 
korkeatasoisuudellaan, kannattaa siis tulla kauempaakin!
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Majoitu 
historiallisessa 
järvimiljöössä

Herransaarentie 34, 47710 Jaala
p. 05 386 164  |  aurantola.fi

AuroraHut  – ekologinen 
ja elämyksellinen majoitus

Hirsimökkejä ja B&B huoneita
Aittamajoitus ja leirintäalue

Juhlatilat ja kesäterassi

RIITTA NELIMARKKA: HASSUNA 2

Sukella professori
Riitta Nelimarkan

värikkääseen
fantasiamaailmaan

Vuohijärven
luonto- ja

kulttuuritalon
näyttelyssä.

Avoinna joka päivä
klo 11-17. Ryhmille
tilauksesta jo 8.5.

alkaen!

Björn Weckström | Raimo Utriainen | Juliana Hyrri | Jorma Hautala
Nuorten kuvataidekilpailun näyttelyluokka | valloittava konserttiohjelma

TAIDEKESKUS SALMELAN KULTTUURIKESÄ 10.6.-13.8.

MÄNTYHARJUNTIE 25, 52700 MÄNTYHARJU | TAIDEKESKUSSALMELA.FI, 050 3388 114

10.6.-13.8.2023 ‧ Näkkimistöntie 1, Vuohijärvi ‧ 050 3388 111 ‧ info@kulttuurivuohijarvi.fi

Kimolan kanavan 
eteläisimmän pään 

satamapalvelut

www.virtakivensauna.fi

Virtakiven
Sauna
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Lakutehtailija 
Timo Nisula.

Palviliha Oy:n uudistunut tehtaanmyymälä sijaitsee Kori-
an sydämessä. Vuonna 1975 perustetun jalostamon en-
simmäisiä tuotteita olivat Perinteinen Palvikinkku, Palvikyl-
ki ja Palviselkä. Ne valmistetaan yhä samalla menetelmällä 
kuin ennenkin, leppähaloilla palviuunissa kypsentäen.

Vuosien saatossa tuoteperhe on kasvanut, ja Palvilihal-
ta saa myös erikoismakkaroita, leikkeleitä ja kausituotteita. 
Pääartikkeli on edelleen Perinteinen aito palvikinkku.

Lisätietoa: palviliha.fi

PALVIUUNIN HERKKUJA
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Makuja ja ostoksia
Kouvolaan kannattaa 
suunnata kahvin, oluen, 
lakritsin ja muiden 
herkkujen perässä.

Kouvolan Lakritsin lakuteh-
tailija Timo Nisula on julista-
nut Kouvolan maailman lakrit-
sipääkaupungiksi. Tehtaan 
lakritsia saa kaikkialta Kouvo-
lasta ja monesta paikasta Suo-
mesta. Viedäänpä sitä myös 
Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan ja 
Kanadaan.

Lakupääkaupungissa lakritsi-
tuotteita valmistaa myös Laku-
mesta. Myös sen lakritsit ovat 
tuttuja lakritsinystäville ympä-
ri maan.

Kouvolan Lakritsin  
tehtaanmyymälä, 
Salpausselänkatu 57
Lakumestan tehtaanmyymälä, 
Hemmintie 3

LAKRITSIN 
PÄÄKAUPUNKI

36 Kouvolan matkailulehti 2023

http://palviliha.fi
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Kahviputiikki Papulaarin tarina alkoi Kouvola-kahvista. 
Sitä myytiin kesätapahtumissa, kunnes perustettiin oma 
kahvila.

Nykyään kahvit paahdetaan itse Paahtimo Papulaaris-
sa, jossa paahtamista oli käynnistämässä baristamesta-
ri Jarno Peräkylä. Yksi Papulaarin kahviklassikoista on 
tumma Sysi-Kymi.

KAPU Roasteryn paahtimo ja myymälä sijaitsevat Taide-
ruukissa. Sen uusin tummapaahto on nimeltään KAPU 
Myrsky. Muita suosittuja kahveja ovat vaalea keskipaah-
toinen KAPU Sulo ja keskipaahtoinen KAPU Oiva.

Paahtimolla järjestetään yrityksille tai yksityishenkilöille
cupping-tilaisuuksia. Se on kuin wine tasting, mutta sii-
nä syvennytään kahvin makuihin. Cuppingissa kerrotaan 
kahvin matkasta kahviviljelmiltä kuppiin saakka ja mais-
tellaan 6–7 erilaista kahvia.

Kapu Roasteryn Henri Leskinen 
suosittelee cupping-tilaisuuksia.

JUUSTOJEN YSTÄVÄLLE

KAHVIMAISTELULLE!

Kartanon Vaalea, Punapaula, Päivän-
säde ja Karvajalka. Siinä muutamia 
vaihtoehtoja Mustila Viinin Viinituvan 
viini- ja liköörimaistiaisilla. Naapurista 
Viinipuodista voi hankkia lähiseudul-
la kasvaneista marjoista tehtyjen vii-
nien lisäksi limonaadeja, hilloja ja hyy-
telöitä.

Vuoden 2022 tilaviinikipailussa 
Koppelon Kujerrus ja Kartanon Vaa-
lea pääsivät hopealle. Pronssille ylsi-
vät Mustan Everstin Kosto -viini ja Ke-
säpolka-siideri. 

Lisätietoa: mustilaviini.fi

VIINILLE MUSTILAAN

Herkullisia ruislimppuja kaipaava 
suuntaa Korian Leipomon tai Risto
Peltolan Leipomon leipomomyymä-
lään tai Tuomon Luomun myymälään 
Cafe Ruukittareen. Leipomojätti Vaa-
san myy tuotteitaan omassa Vaa-
san-myymälässä.

Monenlaisia herkkuja tekevällä Lei-
pomo Koppasella on myymälä leipo-
mon yhteydessä ja keskustassa. Ky-
men Wienerin kakkuja ja leivoksia saa 
sen omasta kahvilasta ja lounaspai-
kasta.
Korian Leipomo, Leipurimestarintie 2 
Risto Peltolan Leipomo, Alakyläntie 11
Leipomo Koppanen, Kouvolankatu 24 
ja Teollisuustie 10
Tuomon Luomu, Kyminväylä 2 
Vaasan-myymälä, Katajaharjunkaari 3 
Kymen Wiener, Laturinkatu 2

HERKKUJA 
LEIPOMOMYYMÄLÄSTÄ

Polven Juustola Sippolassa valmistaa leipä-
juustoa, pitojuustoa, kermaista talonpoikais-
juustoa ja emmentaleja. Mäkelän Tilajuus-
tola Iitissä tekee tuorejuustoa, kotijuustoa, 
juustoleipää ja kartanojuustoja.

http://mustilaviini.fi
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Novitan tehtaanmyymälä Korian 
ABC-asemalla on neulojien lankatai-
vas, joka tarjoaa monipuolisen 
valikoiman villalan-
koja  ja neulonta-
välineitä.

NEULOJIEN TAIVAS

38 Kouvolan matkailulehti 2023

Päivällä kahvittelijoita, illalla erikoisoluiden maistelijoita 
ja makumatkailijoita. Nostalgiaa tihkuvan kuppilan sisus-
tus huokuu menneitä aikoja. Musiikkina soivat kuolemat-
tomat klassikot.

Panimokahvila Vanha Kauppa Kuusankoskella toimii 
Heinonen & Laurikainen Oy:n entisessä kaupparakennuk-
sessa. Hanoista valutetaan artesanaanipanimo Panimo 
Hoppan omia, palkintoja keränneitä mallastuotteita.

Panimo perustettiin vuonna 1925 valmistuneen kaup-
pakiinteistön takapihalla sijaisevaan TT-Fordin eli Hopan 
talliin. Siitä panimon nimi.

Panimon edustalle avautuu kesäisin tunnelmallinen 
Hopan Beer Garden, jossa nautitaan toisinaan elävästä 
musiikista. Panimokahvilan yhteydessä toimii pieni puo-
ti, josta saa ostettua Hopan oluita ja muita herkkuja mu-
kaan. 

Lisätietoa: vanhakauppa.fi

IDYLLINEN PANIMOKAHVILA

Kouvolan keskustassa löytöjä voi tehdä 
Pelastusarmeijan ja Fidan kirpputoreil-
ta. 200 myyntipöydän Perhekirpputori 
Centtilä Kellomäessä on yksi kaupun-
gin suurimmista kirppareista. Sen lähel-
lä on kierrätysmyymälä Goodwill, josta 
saa kaikkea kodinkoneista ja sisustuk-
sesta vaatteisiin.

Kuusankoskella toimii Kuusaan 
Kirppis, Myllykoskella on vierekkäin Lä-
hetyskirpputori ja Finntori. Rönsyileväs-
sä ja yllätyksellisessä Valkealan sisä-
torissa on myyntipöytien lisäksi tarjolla 
kaikkea mahdollista, jopa lounasta. Eli-
mäen lähetystori on kirpputorin lisäk-
si kahvila.

EDULLISIA OSTOKSIA

Keraamikko Anu Pentikin isä oli Ky-
mi-yhtiöllä töissä ja toi perjantaisin työ-
suhde-etuna paperirullan kotiin, jonka 
tyttö piirtelin täyteen kuvia.

Taiteilijan tarina alkoi Kuusankos-
kelta, ja sinne Posiolle asuttunut tai-
teilija halusi myös tehtaanmyymälän. 
Pentik Outlet toimii matkailijoille suun-
natussa Kymen Paviljongissa, joka 
avautui vuonna 1990 nelostien ja kuu-
tostien leikkauskohtaan Kymijoen lähei-
syyteen.

Lisätietoa: kymenpaviljonki.fi

KUUSANKOSKEN 
KERAAMIKKO

• Nostalginen seurusteluravintola ja puoti

• Kiinteistössä toimivan Panimo Hopan 
 taproom ja ulosmyyntipiste

• Kesäisin sisäpihalla Beer Garden 

• Livemusakeikkoja ja tapahtumia 

• Kabinettitilat yksityistilaisuuksiin

LÖYDÄT MEIDÄT 
OSOITTEESTA: 

Valtakatu 11
45700 Kuusankoski

Kouvola 

AUKIOLOAJAT  & 
LISÄTIEDOT

www.vanhakauppa.fi

TERVETULOA

http://vanhakauppa.fi
http://kymenpaviljonki.fi
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RENNON RANSKALAINEN
FRANS & ROSE -BISTRO
Frans & Rose -bistrossa yhdistyvät rakkaus  

hyvään ruokaan ja siitä nauttimiseen. Ranska-
lainen keittiö ja kupliva elämänilo yhdistyvät 

hyväntuulisen hurmaavalla tavalla.
Menut ja pöytävaraukset: raflaamo.fi

PAIKALLISTEEMAISET 
HUONEET

Vaakunan kaikki tilat on uudistettu vuonna 
2020-2021. Hotellihuoneiden uudistuksessa on 
käytetty alueellista inspiraatiota ja teemat tuovat 

pohjoista Kymenlaaksoa esiin monipuolisesti: 
Pentik, Repovesi ja Tykkimäki.

MONIPUOLISET
KOKOUS- JA JUHLATILAT

Onnistuneen kokouksen mahdollistavat hotellin 8 
kokoustilaa 8-150 henkilölle. Frans & Rosen Vaakuna 
Sali on varattavissa yksityistilaisuuksiin. Sali muuntuu 
moneksi; siellä voi järjestää esimerkiksi rennon cock-
tail-tilaisuuden, tuote-esittelyn tai juhlavat illalliset.

Majoitu palveluiden läheisyyteen Kouvolan keskustaan. Sinua palvelee loistavan henkilökunnan  
lisäksi rennon ranskalainen Frans & Rose -bistro, kolme saunaa omine porealtaineen sekä  

kuntohuone. Vaakunan kokous- ja juhlatilat ovat kaupungin monipuolisimmat! 

UUDISTETTU VAALEAN- 
PUNAINEN KLASSIKKO, JOKA 

HURMAA PALVELULLAAN!

@VAAKUNAKOUVOLA
#VAAKUNAKOUVOLA

Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvola
Hovioikeudenkatu 2, Kouvola  |  sokoshotels.fi
puh. 010 783 9100  |  sales.kymenseutu@sok.fi
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Tampere
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Kuopio

Lahti

Mikkeli

KOUVOLA

Helsinki
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Kotka
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Pori

Hanko

Vaasa

Julkaisija Kouvolan kaupunki / Viestintä ja VisitKouvola

Päätoimittaja: Raija Sierman

Tekstit: Wirke / Taitto: Mainostoimisto Sepeteus

Painopaikka: PunaMusta  

Painosmäärä: suomi 25 000 kpl, englanti 6 000 kpl

Muutokset mahdollisia

ClimateCalc CC-000084/FI
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TRAALI PAINOTUOTE

Puh. 020 615 5295, matkailu@kouvola.fi

#visitkouvola

Pinta-alalta Etelä-Suomen suurin 2558 km2
Maatiloja 850 – eniten Suomessa
Kesämökkeilijän paratiisi – järviä 494, mökkejä 7 500
Asukkaita 80 000 – 11. eniten Suomessa
Asuntokuntia 43 100
Kaupunkialueella asuvia 74 %
Maaseutualueella asuvia 25 %
Lapsiperheitä 7 150
Opiskelijoita 7 900

KOUVOLA – Kaakkois-Suomen keskus

mailto:matkailu%40kouvola.fi?subject=
http://visitkouvola.fi
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