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Ratamoottoripyöräilyn MM-sarja saapuu Suomeen.

5 Vesitse Pielavedeltä Voikkaalle
Kimolan kanava tunneliosuuksineen yhdistää
Päijänteen ja Kymijoen.

8 Tarinoiden Verla

UNESCOn maailmanperintökohde on täynnä kiehtovia
tarinoita.
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Huvipuisto, Aquapark ja paljon muuta.

13 Urheilukaupunki
Kouvolassa voi seurata tai harrastaa melkein mitä
tahansa urheilulajia.
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Ankkapurhan kulttuuripuisto ja Taideruukki huokuvat
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merkittävimmästä luontolähiöstä?
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Kuvaaja: Julius Konttinen

Monelle tulee Kouvolasta mieleen keskusta, mutta
Kouvola on paljon muutakin kuten mielettömän kaunista luontoa. Itse mainostan mielelläni Repoveden
kansallispuistoa. Siellä samoilen joka kesä.
Kouvolassa käyn tapaamassa perhettäni. Lapsiystävällinen kaupunki on ollut hyvä paikka kasvaa ja
varttua. Muistoihin on piirtynyt pieniä hetkiä lapsuudesta, kuten Kankaronmäessä sijaitsevan kotimme läheinen nyppylä, jossa pulkkailimme ennen
saunomista. Se oli olevinaan isokin vuori.

Julkaisija
Kouvola Innovation Oy /
Live & VisitKouvola
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Liikuntamahdollisuuksia on paljon, ja penkkiurheilijalle
riittää ohjelmaa. Kesäisin seuraan pesistä ja talvisin
lätkää ja korista. Itse pelasin Kouvolan Susissa jalkapalloa toistakymmentä vuotta.
Olen ylpeä juuristani ja tuon Kouvolaa aina mahdollisuuksien mukaan esille. Hovikuvaajani Nadi Hammouda on myös sattumoisin Kouvolasta. Kun juonsin Miss
Suomi -kisoja ja Nadi kuvasi, niin todettiin taas kerran,
että mitäs me kouvolalaiset.

Päätoimittaja
Raija Sierman

Taitto
Mainostoimisto Sepeteus

Teksti
Wirke / Jukka Behm

Painopaikka
PunaMusta
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Painosmäärä
Suomi
Englanti
Venäjä

15 000 kpl
10 000 kpl
10 000 kpl

KUUTOSTIEN

VARRELLA

Kuutostie halkoo Kouvolan.
Elimäen kohdalla voi tutustua Arboretum Mustilaan ja
sen taimimyymälään, käydä lasillisella Viinituvassa
ja herkutella Piika ja Renki
-kahvilassa. Tien toisella
puolella vierailijoita odottaa
Moision kartano.

Arboretum Mustila
Alppiruusujen kukinnan aikana alkukesällä Mustilan parkkipaikat täyttyvät. Alppiruusulaakso on kuitenkin vain pieni osa 120 hehtaarin puulajipuistoa, jossa pääosassa ovat ikivihreät havut hemlokki-, jättituija- ja
purppurapihtametsikköineen.

Mustila Puutarha
Oma Arboretum kotipihaan? Arboretum Mustilassa kasvaa yli 250 puulajia. Osaa harvinaisuuksista voi ostaa Mustilan kasvi- ja siemenmyymälästä ja istuttaa vaikkapa omaan metsään tai pihapiiriin.

Viinitupa

Piika ja Renki

Arboretumissa käymisen lomassa voi maistella Mustila Viinin marjaviinejä ja liköörejä, jotka on valmistettu puhtaista kotimaisista raaka-aineista. Niistä puolet tulee lähiseudun sopimusviljelijöiltä, loput kotipuutarhoista ja villistä luonnosta.

Tunnelmallisen kesäkahvilan
vanha maalaisrakennus näkyy
kuutostielle. Kahvilan vintillä on
taidenäyttely.

Moision taide- ja
pitokartano

Kirkonkylä

Lähellä Mustilaa on arkkitehti
Carl Ludvig Engelin suunnittelema empire-kartano, joka on
kunnostettu entiseen loistoonsa
kattomaalauksia ja -ornamenttejä myöten. Tiloissa toimivassa
Moision taide-ja pitokartanossa
on vaihtuvia taidenäyttelyjä.

Alppiruusulajikkeita
Raisa. Kun Mihail Gorbatšov sai Arboretum Mustilasta neljä alppiruusulajiketta, hän ihastui laakeaan ja punakukkaiseen. Se nimettiin
Neuvostoliiton presidentin vaimon mukaan.
Axel Tigerstedt. Valkokukkainen, keskikorkea alppiruusulajike. Sai
nimensä Arboretum Mustilan perustajan pojanpojalta Axel Tigerstedtiltä (1930–2010).
Hellikki, Kullervo ja Pohjolan tytär. Kasveja ristiessä inspiraatiota
on antanut Kalevalan nimistö.

Elimäellä kannattaa poiketa syksyllä Pestoomarkkinoiden aikaan.
Tutustumisen arvoisia kohteita
ovat kotiseutumuseon pihapiiri
rakennuksineen sekä Elimäen puukirkko vuodelta 1638. Huomion
vievät omaleimainen alttarilaite
ja alttaritaulu, barokkityylinen
kuoriaita sekä saarnastuoli.

Arboretum Mustila / Mustilantie 57 / mustila.fi
Mustila Puutarha / Mustilan Puistotie 23 / mustilapuutarha.fi
Mustila Viini / Mustilan Puistotie 21 / mustilaviini.fi
Piika ja Renki / piikajarenki.fi
Moision taide- ja pitokartano / Moisiontie 163 / moisionkartano.fi
Pestoomarkkinat / Vanhamaantie 17 / elimäenpestoomarkkinat.fi
Elimäen kotiseutumuseo / Alppiruusuntie 98 / kotiseutumuseo.fi
Elimäen kirkko / Vanhamaantie 16
Kymen Paviljonki / Helsingintie 408 / kymenpaviljonki.fi
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Iitissä sijaitseva KymiRing on Pohjois-Euroopan ainoa FIM:n ja FIA:n korkeimmat vaatimukset täyttävä
GP-rata. 4,6 km pituisen radat korkeuserot ovat n. 23 metriä, mikä takaa erinomaiset olosuhteet
MotoGP™:n katsojille seurata ajoja. 18 kaarretta sisältävän radan 1,2 kilometrin pituinen takasuora on
pisin GP-ratojen suora Euroopassa.
kymiring.fi

FINLAND
FINNISH MOTORCYCLE GRAND PRIX
KymiRing 10.-12.7.2020

Ratamoottoripyöräilyn MM-sarja saapuu Suomeen lähes 40
vuoden jälkeen, kun odotettu kaksipyöräisten kuninkuusluokka
MotoGP™ kisataan Suomessa heinäkuussa. Ensimmäistä kertaa
uudella KymiRingin GP-radalla järjestettävissä kisoissa ajetaan
luokat MotoGP™, Moto2™ ja Moto3™.

LIPUT TAPAHTUMIIN
NYT MYYNNISSÄ!

Motocrossin kuninkuusluokka palaa Suomeen 22.-23.8.2020.
KymiRingille rakennettavalla MX-radalla koetaan MXGP,
MX2, EMX250, EMX125 ja EMX 2t.
mxgpfinland.fi
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finlandmotogp.fi

Tänä kesänä veneilijoille ja risteilyaluksille
avautuva Kimolan kanava tunneleineen
tarjoaa harvinaislaatuisen vesireitin.

VESITSE PIELAVEDELTÄ

VOIKKAALLE

PIAN SE ON valmis, veneilykäyttöön muuttuva Kimolan uittokanava.
Voikkaalle pääsee veneellä Pielavedeltä asti Päijänteen, Ruotsalaisen
ja Konniveden kautta, jossa on kanavan länsipääty.
Kimolan kanava on ruopattu ja levennetty ja siihen on tehty veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Kanavan penkka oli sortunut, ja
maata oli valunut kanavaan pitkältä matkalta.
Kanavassa oleva pato purettiin ja tilalle rakennettiin venesulku, jonka
sulutuskorkeus on 12 metriä. Kanavan ylittävät Kimolan silta ja Taipaleen yksityistiesilta uusittiin.
Vaativin osuus oli 4,8-metrin korkuisen vanhan uittotunnelin louhiminen
ja lujittaminen. Kalliossa oli arvioitua haastavampi kivilaatu.
KIMOLAN ALKUPERÄISEN uittokanavan rakentaminen alkoi vuonna
1962. Käyttöön se vihittiin elokuussa 1966, mutta uittopuomien ja muiden rakenteiden viimeistely jatkui vuoteen 1969 asti.
Kanavalla helpotettiin puutavaran uittoa Päijänteeltä Kymijoen varren
tehtaisiin. Veneillä ei kanavaan ollut pääsyä.

Kalkkisten Kanava

Kimolan kanavan rakennuttajana oli silloinen Tie- ja vesirakennushallitus. Kanavassa ei ollut sulkuja, vaan vedenpinnan tasasi kallionleikkaukseen rakennettu pato, jonka alapuolelle tukkiniput siirrettiin aikoinaan
kahdella 30 tonnin nippunosturilla. Valmistuttuaan kanava oli matkailukohde ja sen pientareella oli jopa näköalatasanne.
1990-luvulla uitto väheni, sillä puuta alettiin kuljettaa yhä enemmän
kumipyörillä. Viimeiset tukit menivät kanavan läpi vuonna 2002.
UUDISTUSTYÖT KÄYNNISTYIVÄT heinäkuussa 2018. Uusi ja uniikki
Kimolan kanava avataan veneliikenteelle kesällä 2020 sulkujen koekäytön jälkeen.
Yli viisi kilometriä pitkän kanavan itäpää on Kouvolan Kimolassa ja länsipää Iitin Koskenniskassa. Kanavan myötä Kouvolasta alkaa uusi pitkä
vesireitti, ja Kouvolaan pääsee veneellä jopa 400 kilometrin päästä.
70-metrinen tunneli sekä poikkeuksellisen korkea, yli 12 metrin sulutuskorkeus tekevät Kimolasta mieleenpainuvan kokemuksen veneilijöille.
Kahdeksan metrin levyiseen sulkuun mahtuu noin 30 metriä pitkä alus.

HEINOLA

Valokuva: Tuomo Mäläskä

TEKNISIÄ TIETOJA
Kanavan pituus
5,5 km
Sulutuskorkeus
12 m
Vesiväylä tunnelissa 70 m
Väylän leveys
14 m
Leveys sulun lähellä 12 m

Kulkusyvyys
1,8 m
Siltojen alikulkukorkeus 4,8 m
Venesulun pituus
35 m
Venesulun leveys
8m

Kimolan Kanava
Voikkaa

KOUVOLA
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YHTEISIÄ TARINOITA
– NYT JO 60 VUOTTA!

Vuonna 1960 peruste�u Kouvolan Tea�eri on amma�tea�eri, joka tarjoaa elämyksiä, energiaa, ir�o�oa arjesta,
ajankohtaisia näkökulmia, aja�elunaiheita sekä taiteellista osaamista. Erityinen vahvuus on musiikkitea�eriosaaminen. Kouvolan Tea�eri ihastu�aa lämpimällä
tunnelmalla sekä korkeatasoisuudellaan, joiden myötä
katsojia saapuu tea�eriimme ympäri Suomea.
Ko�- ja ulkomaisen draaman lisäksi ohjelmistossa on
musiikkinäytelmiä sekä lastennäytelmiä. Ensi-iltoja on
näytäntökaudessa 5-7, lisäksi ohjelmistossa on useita
vierailuesityksiä. Tea�eri tekee laajaa yhteistyötä paitsi
omalla alueellaan myös valtakunnallises�. Järjestämme
lukuisia �laisuuksia ja �lausnäytöksiä asiakkaillemme.
Kysy lisää, niin luodaan yhdessä teille
kokonaisvaltainen tea�erikokemus.
Ohjelmistomme ja lisä�etoja löydät ne�stä:
www.kouvolantea�eri.ﬁ
TERVETULOA TEATTERIIN!

Salpausselänkatu 38
45100 Kouvola
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RYHMÄT (05) 7400 300 ma-pe klo 9–16
LIPPUKASSA (05) 7400 330 ti-la klo 11–15 sekä 3 h ennen iltaes.
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Woikoski Feeling
Woikoski Feeling on Sinua, ystäviäsi
ja vieraitasi varten. Tutustu laadukkaisiin
ja persoonallisiin kohteisiimme ja vietä
rentouttavaa lomaa!
Elämyksiä, herkkuja ja laadukasta majoitusta
tarjoaa Kirjokiven kartano ja WHD Gård.
Mielenkiintoista historian havinaa kuulet
Woikosken auto- ja tehdasmuseoissa.
Tervetuloa palvelujemme pariin
suomalaisen luonnon lumoon!
Toimintamme on ISO9001-laatusertifioitu.

Elämykset ⋅ Hemmottelu ⋅ Ravintolat ⋅ Kokoukset ⋅ Majoitus ⋅ Museot ⋅ Saunat ⋅ Aktiviteetit
Kirjokiven Kartano
Rudolf Elvingin tie 109, 47900 Vuohijärvi
Woikosken tehdasmuseo
Virransalmentie 2023, 52920 Voikoski
WHD Gård ja Woikosken automuseo
Nurmaankyläntie 90, 52960 Nurmaa

Myynti ja tiedustelut:
Palvelemme: ma-pe klo 8 - 16
puh. 040 656 5981
whd@woikoski.fi

www.woikoskifeeling.fi

Taiteet saapuvat MUSTILAAN!
Lastenpäivä
Alppiruusujenpäivä
Puunveistopäivät Wood Carving Tour
Taimipäivä Taide puutarhassa

24.5.
30.5. - 31.5.
30.6. - 2.7.
22.8.

MUSTILAN
VALOKUVAKILPAILU
- jatkoaika
juhannukseen
2020
UUTTA 2020
Metsägalleria ja
veistospuisto

LISÄÄ KESÄN MUUSTA OHJELMASTA:
WWW.MUSTILA.FI
KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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TARINOIDEN

VERLA

UNESCOn maailmanperintökohde
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas johdattaa pahvinvalmistuksen historiaan.

Verlan pahvitehtaan rakennuksissa toimiva UPM Verlan tehdasmuseo
on Suomen ensimmäinen tehdasmuseo. Siihen voi tutustua ainoastaan
oppaan johdolla. Opastettu tehdaskierros sisältää kiehtovia tarinoita
tehtaan arjesta ja persoonista.
Vuonna 1996 Verlan puuhiomo ja pahvitehdas pääsi UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Koskenpartaalla olevien tehdasrakennusten
ympärillä on yhä jäljellä kokonainen tehdaskylä, ja matkalaiset voivat
majoittua tehtaalaisten entisissä kodeissa.
Kenties kaunein Verlan rakennuksista on vuonna 1885 valmistunut Patruunan pytinki. Patruunan puutarhassa kukkivat monet vanhat perinneperennat kuten syysleimut, ukonhatut ja päivänliljat. Puutarhassa järjestetään opastettuja kierroksia tehdasmuseon puutarhurin johdolla.
Verlankosken niskassa on punavärillä tehty kalliomaalausten kokonaisuus, jonka iäksi on arvioitu 7000 vuotta. Kuvatasoista erottuu kahdeksan hirveä ja kolme ihmistä. Museon vieressä vanhassa tallirakennuksessa on kesäisin käsityöläispuoteja. Myllymakasiinissa toimii Ravintola
Verla sekä Viiniverlan puoti.

Jussi Lemminkäinen
Verlan pitkäaikainen opas

Tehdasmuseon aukioloajat kesäkaudella
2.5. - 21.6. tiistaista sunnuntaihin klo 11-16
22.6. - 15.8. joka päivä klo 10-18
16.8. - 30.9. tiistaista sunnuntaihin klo 11-16
Suomenkieliset opastukset alkavat tasatunnein, muut kielet
sopimuksen mukaan. Päivän viimeinen opastettu kierros
alkaa klo 16/18.
Juhannusaattona 19.6. tehdasmuseo on suljettu.
Talvikaudella ryhmät tilauksesta.

”Puuseppä Matti Mustonen teki viraabelitöinään ruumisarkkuja
tehtaan väelle. Arkut hän valmisti mittojen mukaan. Kun askel lyhentyi ja työtahti hidastui, Matti alkoi kulkea perässä mittanauha
kädessä. Työntekijältä katosivat äkkiä pikkuvaivat.”
”Patruuna Bruno Breitenstein kiersi tehtaan iltaisin säntillisesti samaan aikaan. Kerran patruunalla oli menoa ja hän oli tuntia varhaisemmin kuivaamon nurkalla. Siellä oli joukko miehiä tupakalla.
Patruuna muistutti, ettei tehtaalla saa polttaa. Yksi miehistä huomautti, että patruuna tuli paikalle väärään aikaan. Asia oli sillä
käsitelty.”
”Pakkaamossa työskentelevä Antti Kaivola oli väkivahva kaveri.
Kerran kolme miestä oli Selänpään asemalla pohtimassa, kuinka
siirtää öljytynnyri paikasta A paikkaan B. Antti kuunteli miesten
jutustelua, tarttui tynnyriin ja nosti sen sivuun. Sitten hän siirsi sen
takaisin ja sanoi, että näin hän sen tekisi.”

88
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verla.
maailmanperintökohde
täynnä
tarinoita.

Verla on historiallinen tehdaskylä, UNESCOn maailmanperintökohde ja
suomalainen kulttuuriaarre vailla vertaa. Ihaile kaunista maalaismiljöötä
päiväretkellä, tai majoitu tehdasmuseon vehreässä pihapiirissä 1800-luvun
lopun tunnelmaa henkivissä työläismökeissä.
Tutustu ja ihastu osoitteessa verla.fi
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Verlantie 295, 47850 Verla
puh. +358 2041 52170
museum.verla@upm.com
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Verla on UPM:n omistama ja ylläpitämä.
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SEURAAVAKSI

REPOVESI

Jos Nuuksio ja Sipoonkorpi on nähty,
seuraavaksi kannattaa ottaa haltuun
Repoveden kansallispuisto. Tässä kolme
vinkkiä vastuullisen retkeilyyn.
1.Lemmikit
Repoveden kansallispuisto soveltuu erinomaisesti lemmikkien kanssa retkeilyyn. Lemmikkien pidossa on kuitenkin noudatettava puiston järjestyssääntöä. Huomio myös puiston omat luonnossa vipeltäjät erityisesti pesimäaikana.
Lemmikkien kanssa liikkeellä ollessa on hyvä muistaa, että puistossa on maastopyöräilyreittejä. Niillä liikuttaessa erityisesti kapeissa, mäkisissä tai mutkaisissa paikoissa on lemmikki syytä pitää
lähellä omistajaansa.

Lemmikkien isommat tarpeet olisi hyvä hoitaa niin, että polut jäävät puhtaiksi. Osa kanssaretkeilijöistä pitää lemmikeistä ja osa
taas ei. Vastuullisesti toimien mahdumme kaikki sopuisasti puistoon.
Tiesitkö, että Lapinsalmen uuden sillan kansimateriaali on verhoiltu
tassuystävällisesti puulla?

2.Kuvaamisen hyvät tavat
Kuvaaminen ja fiilisten jakaminen on loistojuttu! Joku saa voimia kauniin
kuvan katselemisesta tai kipinän lähteä luontoon.
Vastuulliseen fiilisten taltioimiseen on hyvät muistisäännöt: kunnioita
luontoa, älä aiheuta kuvauskohteelle vahinkoa, noudata kuvauskohteen sääntöjä, älä levitä kuvillasi väärää tietoa.
Repovesi on kuuluisa karun jylhistä ja kuvauksellisista kalliopahdoistaan. Sateella upea kuvauspaikka saattaa muuttua liukkaaksi ja vaaralliseksi. Liukas kallio ei ole liukas pelkästään kuvaajalle vaan myös
kuvattavalle retkikaverille, oli se sitten kaksi- tai nelijalkainen.
Huomioithan puiston itälaidalla olevan puolustusvoimien Pahkajärven
harjoitusaluetta koskevan ilmakuvausrajoituksen.

3.Vaihtoehtoiset sisääntuloväylät
Lapinsalmi on suosituin sisääntuloväylä kansallispuistoon. Repovedeltä
löytyy muitakin hyviä sisääntuloja, joiden kautta pääset kätevästi pelipaikoille eri puolille puistoa.
Mäntyharjulta pääset puistoon maastopyöräilyreittiä pitkin tai Orilammen suunnalle uutta Reporeittiä noudatellen. Saarijärven paikoitusalueelta käsin teet kätevän päiväretken kuvaukselliselle ja kiipeilijöiden
suosimalle Olhavanvuorelle, johon on lyhintä reittiä reilut 3 km.
Oletko jo testannut Tervajärven sisääntulolta 8 km mittaista Koppelon
kierrosta? Tervajärven paikoitusalueelta pääset myös kätevästi vesille.
Melontalaiturilta voi lähteä myös suppailemaan ja uintivaellukselle. Lähin Talaksen tulipaikka on lähellä.
Lisätietoa:
www.luontoon.fi/repovesi
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Puiston länsipuolen vesialueilta on hyviä vesireittejä puistoon jopa
Mäntyharjulta asti. Vastuullinen meloja jättää yksityiset mökkirannat
rauhaan ja antaa niille puskuria vähintään 50 m.

Virtakiven Sauna
KESÄKAHVILA
TILAUSRAVINTOLA
KONTTIBAARI
SATAMAPALVELUT
SAUNA & MAJOITUS

Puh. +358 50 433 9327
Email: info@virtakivensauna.fi
Brejlinintie 8, 45910 Voikkaa

Luonnon ihmeitä - aitoja elämyksiä - hienoja kohtaamisia.
www.kymisun.fi • +358 40 518 5225

KAIKILLE SOPIVAT VUOKRAMÖKIT!
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aadukkaita
majoitus-,
ravintola-, kokous-,
• täysihoitolomia
• aamiaismajoitusta
ja mökkivuokrausta
ja ohjelmapalveluita.
Hyvin
varustettuja
• maittavaa
lähiruokaa ja saunan
leppeät
löylyt • kotieläimiä ja luontoaktiviteetteja
• perhejuhlia,
kokouksia
ja tyhy-päivän ohjelmia
omarantaisia
lomamökkejä
vip-huvilasta
mummonmökkiin
vuoden ympäri.
www.tuhannentarinantalo.com

Varaa verkossa: johku.com/tuhannentarinantalo
tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com p. +358 50 530 3471

!

vuosisadan saunaelämys Sammalsauna
Koe ja/tai
perinteisempi Kettusauna sekä
nauti ulkoporealtaan ja kuumakylpyaltaan
lämmöstä.
info@kymenmokit.fi, 0400 765103

www.kymenmokit.fi
VUOKRAMÖKIT JA KANOOTTIVUOKRAUS
VÄÄNTÄJÄN TILALTA

Hirsimökkejä mukavuuksin
Aitta- ja huonemajoitusta, leirintäalue
Yritys- ja perhejuhlat, kokouspalvelut
Tilausravintola ja kesäterassi

Yli-Kaitalan Lomamökit

Aurantolantie 525, 47710 JAALA
p. 05 386 164, www.aurantola.fi

P. 0400 525 062 • WWW.VAANTAJANTIL A.FI

Puh 05 3265 504 • Kaitalantie 323, 47490 Mankala, Iitti • info@yli-kaitala.com • www.yli-kaitala.com
32

www.visitkouvola.fi
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TYKKIMÄEN ALUE
Tykkimäki tunnetaan huvipuistosta,
Aquaparkista ja Tykkimäki Campingista,
mutta alueella on myös paljon muuta.

Tykkimäen huvipuisto
Mäntykankaan laella sijaitsevassa huvipuistossa on paljon laitteita taaperoille. Vauhtia kaipaaville sopivat Endeavour, Loop Fighter ja Trombi, parhaat näköalat antaa 72-metrinen Star Flyer. Kuntoiluannoksen
saa puihin rakennetulla Atreenali-seikkailuradalla. Tykkimäen iltakonserteissa esiintyvät Suomen eturivin tähdet.

Aquapark
Vesipuisto Aquaparkissa on viisi pitkää vesiliukumäkeä ja kolme allasta
eri-ikäisille polskijoille. Park Hopper -rannekkeella voi hypellä vapaasti Aquaparkin ja Tykkimäen huvipuiston välillä.

Tykkimäki Camping
Leirintäalue aivan Käyrälammen uimarannan ja Aquaparkin vieressä.
Vuokrattavissa on mökkejä, leirintämökkejä ja paikkoja matkailuautoille.

Tykkimäen Sauna
Kaikille avoin yleinen sauna. Sauna sijaitsee Käyrälammen rannalla, ja
uimaan pääsee ympäri vuoden. Talvella on tarjolla iso avanto.

Bogey Golf
Jokamieskentällä ei kysellä greencardia tai golfkerhon jäsenyyttä.
Mailat voi vuokrata, varausta ei tarvitse tehdä etukäteen. Rata on
9-reikäinen par3-rata, jonka pisin väylä on 172 metriä. Pelaamassa käy
niin ensikertalaisia kuin kesälomalaisia ja lähipeliä harjoittelevia ammattilaisia.

Tykkimäen moottoriurheilukeskus
Harjun hietikoilla kiemurtelee 2,2 kilometriä pitkä motocross-rata, jokamiesluokan rallicross-rata, pienoisautorata ja Formula K-rata.

Käyrälampi
Kouvolan ykkösuimaranta. Sen yhteydessä olevalla Beach Volley Stadionilla on 12 kenttää.

Käyrälampi DiscGolfPark
18-väyläinen metsärata kokeneille frisbeegolfareille alkaa Käyrälammen koirauimarannan läheisyydestä. Lyhin väylä on 76-metrinen ja pisin
215-metrinen.

Tykkimäki Action Park
Vauhdikasta puuhaa säällä kuin säällä ympäri vuoden. Prismakeskuksessa sijaitsevassa sisäpuistossa on yli 20 kohdetta, osa perheen pienimmille ja osa hurjapäille. Uutuus iWall yhdistää monia
liikunnallisia pelejä.
Tykkimäki / Kanuunakuja 2 / tykkimaki.fi
Aquapark / Käyrälammentie 20 / tykkimaki.fi
Tykkimäki Camping / Käyrälammentie 22
Bogey Golf / Tykkimäentie 11 / bogey.fi
Tykkimäen moottoriurheilukeskus / Tehontie 51
Tykkimäen Sauna/ Lautarontie 3 / tykkimaensauna.fi
Käyrälammen uimaranta ja Beach Volley Stadion /
Käyrälammentie 16
Käyrälampi DiscGolfPark / Käyrälammentie 16
Action Park / Tommolankatu 9 / tykkimaki.fi/actionpark
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URHEILUKAUPUNKI

KOUVOLA

Ei ole monta urheilulajia, jota Kouvolassa
ei voi seurata tai harrastaa. Mutta tiesitkö
tämän kouvolalaisesta urheilusta?

Sotakirjailija Esa Sirén toimi KooKoon päävalmentajana kausina
1982–1984, 1991–1993 ja 1999–2000. Nyt KooKoo laukoo Liigassa.
Utissa toimiva Skydive Finland ry on Suomen suurin laskuvarjokerho.
Sillä on noin 900 jäsentä, ja hyppyjä tehdään vuosittain lähes 15 000.
Kouvolan Mielakka on lumilautailija Roope Tonterin kotimäki. Tonterilla on kaksi maailmanmestaruutta big airista ja yksi slopestylestä.
Kouvolan Pallonlyöjät pelasi SM-sarjassa peräkkäin 31 kautta vuosina
1952–1982. Nyt sarjatason nimi on Superpesis.
Koripalloseura Kouvot on voittanut neljä Suomen mestaruutta (1995,
1999, 2004, 2016) ja kerran Suomen cupin (1998). Nimi Kouvot tulee
karhusta, ja karhu on seuran logossakin.
Voikkaan Pallo-Peikot (PaPe) on yksi Kouvolan monista jalkapalloseuroista. Sen tunnetuin kasvatti on Sami Hyypiä, jonka topparin ura jatkui MyPa:ssa, Suomen maajoukkueesssa, Willem II:ssa,
Liverpoolissa ja Bayer Leverkusenissa.
Ilmari Salminen voitti vuonna 1936 Berliinin olympiakisoissa ensimmäisenä kilpailupäivänä kultaa 10 000 metrillä ajalla 30.15,4. Nyt hänet
näkee juoksemassa patsaana Kouvolan Teatterin lähellä.
Kouvolassa on Beach Volley Stadion, jossa on lajin
harrastajille 12 kenttää.

Sudet voitti jalkapallossa ainoan mestaruutensa vuonna 1940. Viipurista Helsingin kautta Kouvolaan siirtynyt seura on saanut kerran pääsarjatasolla myös hopeaa ja neljästi pronssia. Viime vuosina Sudet on
ajanut hissillä Kakkosen ja Kolmosen väliä.
Kouvolassa toimii yli 110 urheiluseuraa. Suurpujottelua ja rattikelkkailua ei voi kaupungissa harrastaa, mutta melkein kaikkea muuta.
Urallaan 12 ammattilaisottelua otellut ja niistä seitsemän voittanut Suvi
Salmimies on saanut oppinsa harrastamalla Kouvolassa brasilialaista
jujutsua.
Kun KymiRing valmistuu, Kouvolan kupeessa on täyspitkä formularata.
Siellä ajetaan MotoGP-osakilpailuja vuosina 2020–2024.
Kouvolassa on kolme keilahallia, neljä jäähallia, kolme jalkapallostadionia, neljä keinonurmikentää sekä eri lajien talviharjoitteluun Sami
Hyypiä Areena.
Kouvolassa järjestetään vuosittain kansainvälinen Herman Kare
-painiturnaus.
Kouvolalaisella Timo Toivosella on laskuvarjohypyn Suomen korkeusennätys, 9 302 metriä. Vapaassa pudotuksessa hänellä on Euroopan
ennätys, 8 125 metriä. Toivosella on myös painonnoston
Pohjoismaiden mestaruus sarjassa 56 kg.

KooKoo/ jääkiekko / Lumon Areena / kookoo.fi
Kouvot / koripallo / Jatke Areena / kouvot.fi
KPL / pesäpallo / KSS Energia Areena / kouvolanpallonlyojat.fi
Kouvottaret / koripallo / Jatke Areena / kouvot.fi/kouvottaret
Indians / amerikkalainen jalkapallo / Kuusankosken stadion /
kouvolaindians.fi
Mypa/ jalkapallo / Kymenlaakson Sähkö Stadion / mypa.fi
Sudet / jalkapallo / Kouvolan keskusurheilukenttä / sudet.fi
Sudet Salibandy / salibandy/ Jatke Areena / sudetsalibandy.fi
Korian Klubi / salibandy / Jatke Areena / korianklubi.net
KoLe / lentopallo / Kuntotalo / kole.fi

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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Kymijoen ympäristö huokuu Kymenlaakso-historiaa aina
Ruotsin ja Venäjän välisistä sodista paperinteon alkuaikoihin.

KYMIJOEN

VARRELLA

Taideruukki
Kymin Ruukin alueella, paperitehtaan vanhassa varastorakennuksessa toimii Taideruukki. Siellä on käsityöläisten pajoja, taidelainaamo, puoteja ja taidegallerioita,
joiden tiuhasti vaihtuviin näyttelyihin on vapaa pääsy. Taideruukissa on monenlaisia
tapahtumia viini- ja olutmessuista stand up -klubeihin ja joogakursseihin. Pato Klubista on tullut suosittu keikkapaikka, johon Suomen eturivin artistit ovat ihastuneet.
Klubilla on kuultu niin jazzia, bluesia, rappia kuin poppia ja jopa sinfoniakonsertti.

Muuta nähtävää
Taideruukin vieressä on Kymin edustustilana tunnettu Kymin Huvila, joka
on nykyisin kaikille avoin ravintola.
Siellä on päivisin lounasbuffee ja
iltaisin à la carte -lista. Kartanomaisessa huvilassa on myös majoituspaikkoja.
Kymin Huvila

Virtakiven Sauna sijaitsee idyllisessä
jokimaisemassa. Kymiyhtiön henkilöstön entisessä saunassa ja pesulassa
toimii kesäkahvila, tilausravintola
ja kahvipaahtimo. Sisällä on myös
kokous- ja näyttelytiloja ja pihalla
konttibaari jokiterasseineen.

Kymin Huvila / Ahlmanintie 1 / kyminhuvila.fi
Virtakiven Sauna / Brejlinintie 8 / virtakivensauna.fi
Taideruukki / Kyminväylä 2 / taideruukki.fi
Ankkapurhan kulttuuripuisto / Ankkapurhantie 15 /
ankkapurha.fi
14
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Ankkapurhan kulttuuripuisto

Ankkapurhan kulttuuripuisto
Ferdinand von Wright ikuisti Ankkapurhan maiseman Anjalankoski-öljyvärimaalaukseensa.
Moni muukin taidemaalari työsti 1800-luvulla samaista vaikuttavaa koskea. Ankkapurhan
kulttuuripuisto yhdistää tutustumiskohteita Kymijoen molemmilla rannoilla.
Kosken toisella puolella on Ankkapurhan teollisuusmuseo, Museotalo Warpunen sekä Alvar
Aallon suunnittelema teollisuus- ja asuinalue. Toisella rannalla sijaitsee historiallinen Anjalan kartano, sen entisessä viljamaksiinissa toimiva Makasiinikahvila ja Nuorisokeskus Anjala,
joka tarjoaa majoitusta sekä aktiviteettejä etenkin koululaisryhmille.

Anjalan Kartano

Anjalankoski-öljyvärimaalaus

Makasiinikahvila

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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puistoa

yhdellä hinnalla!
HUVIPUISTO + AQUAPARK
+ ACTIONPARK =
PARK HOPPER -RANNEKE
Lue lisää www.tykkimaki.fi
Huvipuistoalueelle ilmainen
sisäänpääsy!

HISTORIAA, KULTTUURIA JA RUOKAMATKAILUA

Moision Taidekesä 2020
on täynnä taidetta ja tunnetta!

Alpakkavillan
HEINÄHATTU

Tervetuloa nauttimaan taiteesta
tai viettämään unohtumatonta perhejuhlaa
historiallisessa miljöössä, herkullisen
pitopöydän äärellä.

Lamminkulmantie 255, 45810 Pilkanmaa, Kouvola +358 400 405 835 alpakkavilla.fi

Majoitusta ja
kokoustiloja 1-8 hlö

Moision Kartano on myös valloittava
retkikohde ryhmämatkalaisille!

Tapahtumat, kokoukset
juhlat & majoitus
MOISION TAIDE- JA PITOKARTANO
Moisiontie 163, 47200 Elimäki • p. 040 5272 799 • www.moisionkartano.fi
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Myllykosken Seuratalo Oy
p. 044 2429 888

RIVERMAN CENTER
MYLLYKOSKEN KERHO
MYLLYKOSKEN SEURATALO

Ankkapurha

- Rakastu tarinoihin -

Nauti elämästä Ankkapurhassa!
Riippumatot, frisbeegolf-rata, kesäkahvila,
taidenäyttelyt, kalastus...paljon hauskaa
tekemistä sinulle ja perheellesi!
Opastuksia ja ohjattua toimintaa koko
kesän ajan, mm. Ankkapurhan kummituskävely, Alvar Aalto- ja Kartanon tarinat opastuskierrokset.
Ankkapurhantie 11, 46910 Anjala
020 611 6201
info@ankkapurha.fi

www.ankkapurha.fi

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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13. Käyrälammen uimaranta ja











 







 























 










    







  







 


















  



  































 



 



























Tykkimäki aquapark ja camping








14. Kuusankoskitalo








 






























 

















 
 
 






 












15. Taideruukki
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12. Tykkimäen huvipuisto



    





  






















 

















 























 




 

 





















 




































 









 














































 








































  






























 





















 

 


 
 







 













 







 


















 


  
































































 

























 






 






















































 





 


















































 

































 








 































 

 


 










 







































  


 



 

 







 































  
    
























 




  

























































 





































 


















































 


















 























 








 




 
  






















 





























 



 























 




 








11. Mansikka-ahon urheiluhalli
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7. Kirjasto



 







 








 


































 










 































 

 




























    




 






















6. Matkakeskus






 














9. Urheilupuisto














 























8. Teatteri





















 






























































 







 














































  


 




































5. Kauppatori






















 









 





































 












































 

























 
 













































 










 



 
















 



































 











 
















 





4. Kaupungintalo






















 









 






 



 




















 








 

3. Ortodoksinen kirkko
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2. Keskuskirkko



   













1. Kouvolatalo ja Museokortteli
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AALLON

KAUPUNKI

Kouvola kuuluu Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon.
Arkkitehdin kädenjälki näkyy varsinkin Inkeroisissa,
mutta myös Sippolassa ja Kasarminmäen portin pylväissä.
Kun Tampella Oy perusti 1930-luvun lopulla
Inkeroisiin Anjalan paperitehtaan, suunnittelutehtävään palkattiin arkkitehti Alvar Aalto.
Työ alkoi Inkeroisten tehdasalueen rakennussuunnitelmalla.
Se toimi pohjana paperitehtaan tehdas-, varasto- ja tuotantorakennusten suunnitelmille.
Alvar Aallon arkkitehtitoimisto suunnitteli Inkeroisiin lukuisten tehdasrakennusten lisäksi
muun muassa Tehtaanmäen koulun, opettajien
asuntolan, uudet asuinrakennukset tehtaan
työntekijöille, mestareille ja insinööreille sekä
lääkäritalon. Kaikkia suunnitelmia ei toteutettu ja osa rakennuksista on purettu tai muutettu
tunnistamattomiksi.
Karhunkarkaalle toteutettiin yhdeksän erilaista Alvar Aallon suunnittelemaa Puutalo Oy:n
talotyyppiä, yleinen sauna- ja pesularakennus,
osuuskauppa sekä pumppuasema. Rakennukset valmisti tehtaan rakennusosasto. Asunnot
luovutettiin tehtaalaisille materiaalikustanusten hinnalla.
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Tulevat

2020

Tapahtumat

TERVETULOA IITTI GOLFIIN

21. - 23.2.

Repoveden ulkoilu- ja
elämyspäivät

17. - 18.4.

Lempo - kansanmusiikki ja
tanssifestivaali

25.4.

Harmonikkaorkestereiden ja
-yhtyeiden SM-kilpailut

13. - 16.5.

Kuulas - Lasten
teatteritapahtuma

5. - 6.6.

Kouvolan XXIV Dekkaripäivät
- kirjallisuustapahtuma

12.6.

Puolustusvoimien Kesäkiertue,
Rykmentinpuisto

12. - 13.6.

SM O.K. Autoralli

26. - 27.6.

KymiGP - kansainvälinen
ravitapahtuma.

10. - 12.7.

MotoGP - ratamoottoripyöräilyn
MM-sarjaa KymiRingillä

10. - 11.7.

Kouvola Rock in the City

18. - 19.7.

Jättömaa, poikkitaiteellinen
tapahtuma

31.7. - 1.8.

Wiipurintien markkinat

7. - 8.8.

Kymijoki Beer Festival
- olutjuhlat, Kallioniemi

21.8.

Taiteiden Yö

22. - 23.8.

MXGP - motocrossin MM-sarjaa
KymiRingillä

28.8.

InkJazz konsertti, Inkeroinen

12. - 13.9.

Lähiruokamessut, Elimäki

RENTOA MEININKIÄ NISKAPORTISSA

18R GREEN FEE

KIERROSHINNAT ALK. 20 € (ILTA)
ILTAKIERROS KLO 16 ETEENPÄIN

20

€

KEITTOLOUNAS (klo 11-15)
TARJOLLA JOKA PÄIVÄ KESÄ-ELOKUUN AJAN
Voimassa kauden 2020 ajan.

TÄLLÄ KUPONGILLA

KAHVI & PULLA
IITTI GOLFIN KESÄKAHVILASTA

3

50 €

Poikkea kylään!
Kesäkahvilamme palvelee
koko kesäkauden.
Tule ja koe ihanan idyllinen Niskaportti, hiljenny
maalaismiljööhön ja nauti rennosta ilmapiiristä.
Ota kuppi kuumaa tai tuopponen kylmää ja
paistattele seudun aurinkoisimmalla terassilla.

WWW.IITTIGOLF.COM
Iitintie 684, Kausala | caddiemaster@iittigolf.com | puh. 029 1700 757

Tarkista tapahtumatiedot, muutokset ovat mahdollisia.
Lisää tapahtumia: visitkouvola.fi
KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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POIMINTOJA

KOUVOLASTA

Myllykoski

Kouvolan legendaarisin futispyhättö on Saviniemen jalkapallostadion. Sieltä siirtyivät
maailmalle MyPassa pelanneet Sami Hyypiä
ja Jari Litmanen. Mypalla on Suomen Cupin
mestaruus vuodelta 1995 ja Veikkausliigan
mestaruus vuodelta 2005.
• Kisatie 2
www.mypa.fi

Kouvola ei ole vain keskustan
tornitaloja vaan taajamia,
luontoa ja maaseudun rauhaa.
Kymi Sinfonietta
Kahden kaupungin orkesteri konsertoi Kouvolan lisäksi Kotkassa. Ohjelmistoon kuuluu
mm. sinfonioita, nuorten solistien konsertteja, barokkimusiikkia ja mykkäfilmien livesäestystä. Orkesteri tunnetaan kiitetyistä
levytyksistään ja kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun finaalikonserteista.
• kymisinfonietta.fi

Sippola
Juustomestari Rudolf Klossner keitti Suomen
ensimmäisen emmentaljuuston vuonna 1856
Sippolan kartanomeijerissä. Juustopata roikkuu näytillä pääraitin kupeessa. Meijerissä
toimii nykyisin Taidekeskus Antares. Vieressä
on Alexander von Daehnin entinen kotikartano Sippolan Hovi, Suomen suurin
puukartanorakennus.
• Pien-Liikkalantie 6
galleriaantares.fi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo
Tuomas Hoikkala isännöi Valkealasta Repovedelle suuntaavien reitillä luonto- ja kulttuuritaloa, joka tunnetaan Rakkauspuistosta sekä
vaihtuvista luontoaiheisista taidenäyttelyistä.
• Näkkimistöntie
kulttuurivuohijarvi.fi

Poikilo-museot
Kouvolan Teatteri
Musikaaleja, farsseja, kantaesityksiä, improa,
lastennäytelmiä, perinteinen Joulushow ja vierailevia tähtiä. Monipuolinen teatteritalo taitureineen naurattaa, viihdyttää ja koskettaa
koko perhettä.
• Salpausselänkatu 38
kouvolanteatteri.fi
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Kouvola-talossa sijaitseva Taidemuseo
Poikilo tarjoaa vuosittain kolme sykähdyttävää näyttelyä. Toisessa kerroksessa on
Kouvolan kaupunginmuseo Poikilo, jonka
vaihtuvat näyttelyt kertovat nykyisen Kouvolan alueen monipuolisesta historiasta.
• Varuskuntakatu 11
poikilo.fi

Suomen puotimuseo
Alkuperäisessä Pokin kauppatalossa sijaitseva
Puotimuseo kertoo eri aikakausien kauppatoiminnasta.
•Vanhatie 22
valkealanmuseo.fi

Pienoisrautatiemuseo
Vanhassa VR:n koulurakennuksessa toimii pienoisrautatiemuseo Semaforo-trenorama. Museossa on junien ja junaratojen pienoismalleja
ja rautatieaiheista esineistöä. Yksi vetonauloista on iso puujuna (mittasuhde 1:25), joka
puksuttelee päiden yläpuolella 35 metrin mittaista ympyrää.
• Asemakatu 2
elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo

Elimäen lähiruokamessut

Luontopolut
Eri puolilla Kouvolaa on 11 kaupungin ylläpitämää luontopolkua. Jyrkkien rapakivikallioiden
hallitsema Niivermäki alkaa aivan Kauppakeskus Veturin kupeesta. Rauhallisin sijainti on
Heisanharjulla, jota kutsutaan Kymenlaakson
Punkaharjuksi. Poluilla voi samoilla niin joki- kuin
järvimaisemissa ja kuljeskella puronvarsissa ja
vanhoissa metsissä.
• kouvolanluonto.fi/luontopolut

Lähiruokamessut pidetään vuosittain syyskuun
toisena viikonloppuna Mustilan koulun pihapiirissä. Elimäki tunnetaan muutenkin lähiruoan
pyhättönä.
• Alppiruusuntie 99
lähiruoka.fi

Mielakka
Rinnekeskus Mielakka sijaitsee miltei Kouvolan
keskustassa. Kompaktissa rinnekeskuksessa on
rinteitä kaiken tasoisille laskettelijoille. Lisäksi
löytyy Minipark, Lastenmaa sekä Snowpark.
Mielakan kodassa voi grillata makkaraa ja
kodan vieressä pulkkailla. Mielakan ympärillä
kulkee valaistu hiihtolatu.
• Ojaniityntie 3
mielakka.com

Kouvolan Museokortteli
Keskustan tuntumassa sijaitseva Museokortteli
on idyllinen puutalokortteli, jossa voi tehdä ostoksia kädentaitajien pikkupuodeissa. Museokorttelissa on Kouvolan Koti- ja Radiomuseo
sekä tunnelmallinen kahvila näyttelyineen. Museokorttelissa vietetään keväällä Käsityö- ja
Taitopäivä, Taiteiden yö ja Wanhan ajan markkinat syksyllä sekä Joulutapahtuma.
Varuskuntakatu 3–9
• Kahvila Onnenkukko, onnenkukko.fi
• Studio Ullakko, studioullakko.fi
• Design Studio Taimi, designstudiotaimi.com
• Pikkupuoti Aino, pikkupuotiaino.com
• Kouvolan Koti- ja Radiomuseo,
putkiradiomuseo.fi

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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Kuvassa 1930
-luvun kotimiljöö.

Suomen

Puotimuseo

Puotimuseo kertoo elävästi eri aikakausien
kauppatoiminnasta. Alkuperäiseen Pokin
kauppataloon rakennettu museo on ainutlaatuinen nähtävyys Suomessa.
Pysyvän puotimuseon lisäksi voit tutustua
vuosittain vaihtuvaan näyttelyymme.
Samalla alueella myös vanha Käräjätalo,
kesäteatteri ja lapsille oma Aittapuoti.
Aukioloajat ja hintatiedot kotisivuiltamme:
www.valkealanmuseo.fi
Vanhatie 22, 45370 Valkeala puh. 045 667 2505
valkealan.museoyhdistys@gmail.com
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Kouvolan
Koti- ja Radiomuseo
Kotimuseo sijaitsee Kouvolan keskustassa, idyllisessä
puutalokorttelissa. Museo esittelee 1920 - 1960
lukujen porvariskodin olohuoneita.
Esittelyssä kuullaan myös ääninäytteitä vanhoista
radio-ohjelmista sekä eri aikakausien iskelmistä.
Radio- ja Sotilasradiomuseo sijaitsee samassa pihapiirissä. Museo esittelee radion kehitystä 1920 - 1960
ja Suomen laajimman sotilasradiokokoelman.
Aukioloajat löydät kotisivuiltamme:
www.putkiradiomuseo.fi
Tiedustelut: museo@putkiradiomuseo.fi
tai puh. 020 615 6157
Pajaraitti 1, Kouvola. Museoiden vieressä kahvila.

Hei!
Minä olen
kartanonneiti
Jacobina Charlotta.
TERVETULOA
NÄYTTELYYN!

28.11.2019–10.10.2021
Kouvolan kaupunginmuseo Poikilo

Kouvolan taidemuseo Poikilo

MYÖTÄ
Kouvolan Taiteilijaseura
KOUTA ry:n 10-vuotisjuhlanäyttely
6.2.-9.4.2020
LUONNON EDESTÄ
Heinon taidesäätiön
kokoelmanäyttely
7.5.-30.8.2020
KAUNEUDEN AARTEITA
Taidetta Emil Aaltosen
museon kokoelmasta
24.9.2020-10.1.2021

Ferdinand von Wright, Nuolihaukkapari, 1892. Emil Aaltosen museo. Museokuva

Seuraa meitä

Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
Museot ja museokauppa avoinna:
ti–pe 11–18, la–su 12–17
maanantaisin suljettu

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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15 POINTTIA
KOUVOLASTA
sijainti, sijainti.
1 Sijainti,
Kouvola sijaitsee kahden metropolin välissä. Reilu
tunti Helsingistä ja kaksi Pietarista.

city.
9 Rock
Niin Peer Günt, Viikate kuin Tuure Kilpeläinen ovat

Pohjola-talolla on ihailijansa,
mutta niin on myös Kouvolan 450 järvellä ja Kymijoella.

imeneet oppimehuja Kouvolan vanhan kaupungintalon bändikämpillä. Uusia tulokkaita ovat indiebändi
Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS
sekä Suomen Euroviisuedustaja Norma John.
Karaokepaikka Mutteri on nähtävyys. Pato Areena
on nousst keikkapaikkarankingin huipulle.

3 Arkkitehtuuri.
Kouvolan kaupungintalo on Suomen komein Iltaleh-

10 Kulttuuri.
Vuodesta 1997 järjestetty Kouvolan Dekkaripäivät

den lukijaäänestyksen mukaan.Keskusta on 60-luvun modernismin kukkanen, mutta Kouvolasta löytyy
myös Alvar Aallon arkkitehtuuria, lukuisia kartanoita
ja muita historiallisia rakennuksia.

on yksi maamme suurimmista kirjallisuustapahtumista. Kymi Sinfonietta ja Kouvolan Teatteri ruokkivat
kulttuurinjanoisia.

2 Luonto.
Monumentaalisella

4 Veneilykaudelle 2020 avautuu uusi vesitieyhteys
Veneily.

Kimolan kanava, joka yhdistää Kymijoen Päijänteeseen.

5 Kouvolan kautta kulkeva Helsinki-Pietari rata täytSilkkitie 2.0

tää 150 vuotta. Kouvola on myös portti Aasiaan,
sillä konttijuna kulkee Kiinaan 12 päivässä. Uudessa
terminaalissa pystytään käsittelemään jopa kilometrin mittaisia tavarajunia.

6 Helsinkiläisen kaksion hinnalla Kouvolasta saa omaTila.

kotitalon ja mökin. Kouvolassa luonto alkaa usein takapihalta, puolet kaupunkilaisista asuu pientaloissa.

7 Aika.
Haluatko vuosiloman verran lisää vapaa-aikaa? Asu
Kouvolassa, niin asut 10 minuutin matkan päässä kaikesta, mitä tarvitset. Samalla puolitat asuntolainasi.

8 Missä

Ihmeet.
muussa kaupungissa on kansallispuisto,
UNESCOn maailmanperintökohde ja huvipuisto?
Kouvolassa on Repovesi, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sekä Tykkimäki. Ja niiden lisäksi on myös
Pohjois-Euroopan suurin ja vanhin puulajipuisto Arboretum Mustila.
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Mitä jokaisen
pitäisi tietää
ruuhka-Suomen
ä
merkittävimmäst
luontolähiöstä?
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kaupunki.
11 Aamukampojen
Kouvolan on Suomen suurin varuskuntakaupunki. Karjalan prikaati ja Utin jääkärirykmentti kouluttavat yli
4000 varusmiestä vuodessa.

iso siirtolapuutarha.
12 Yksi
Kouvola on Suomen seitsemänneksi suurin mökkipitäjä noin 7700 mökillään. Vapaa-ajan asukkaita on
noin 30 000.

13 Maku.
Kouvolan lakritsia maistellaan kaikkialla Suomessa. Sysikymi- ja Kouvola-kahvia paahdetaan Inka
Paahtimolla Voikkaalla. Kaslink tunnetaan kauratuotteistaan. Mättöveganibuumin symboliksi on noussut Kouvolassa tehty Vihis.

metsäteollisuuden pääkaupunki.
14 Paperi-ja
Stora Ensolla on Anjalan paperitehdas ja Inkeroisten
kartonkitehdas, UPM Kymmenellä Kymin paperi- ja
sellutehdas.

15 Hikiliikkujille.
Yli 110 seuraa ja liikuntajärjestöä. 110 kilometriä
valaistuja hiihtolatuja, 292 kilometriä pyöräteitä ja
350 kilometriä luontoreittejä.

KOTIKAUPUNKINA

KOUVOLA

Teksti ja henkilökuva: Kirsi Markkanen
Ilmakuvat: Ömer Acar

Ömer Acar

Ömer Acar muutti takaisin Kouvolaan hammaslääkäriopintojensa jälkeen ja perusti
yrityksen. Pääkaupunkiseudulla vierähti
kymmenen vuotta. Kouvolaan muuton myötä perheen asumiskustannukset laskivat peräti neljännekseen entisestä.
”Taustani takia olen miettinyt suhdettani
kotikaupunkiin ja kotimaahan paljonkin”,
kertoo yksivuotiaana perheensä mukana
Suomeen muuttanut Ömer.
”Kouvolassa tunnen itseni tervetulleeksi ja
koen, että minulla on täällä paljon mahdollisuuksia. Kotikaupunki merkitsee mulle sellaista paikkaa, jossa on mukava ja helppo
olla.”
”Voin ihan ylpeänä sanoa, että olen kouvolalainen. Kun olen tekemisissä täkäläisten
kanssa, koen olevani yksi heistä. Se on mukava tunne.”
Lapsena tähtitiedettä harrastanut Ömer sai
12-vuotiaana ensimmäisen järjestelmäkameran. Valokuvauksesta tuli uusi harrastus, josta
Ömer tätä nykyä tunnetaan laajemminkin.
Opiskeluvuosina Ömerin vapaa-aika kului pitkälti häissä, hääkuvaajan roolissa.
”Hääkuvaus ei ole yhtään helppoa, ja se on
myös henkisesti aika raskasta, koska se on niin
ainutkertainen tapahtuma. Enää kuvaan lähinnä omien kavereitteni häissä.”
Nykyisin Ömer innostuu kuvaajana eniten
pohjoisisista luonnonolosuhteista.
”Suomen Lappi, Pohjois-Norja, Islanti ja villieläimet”, luettelee hän inspiraationlähteitään.
Ömer on myös ansioitunut sosiaalisessa mediassa, minkä ansiosta hänelle on tarjoutunut
erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.
Vuonna 2018 hänet valittiin Rajala Ambassadoriksi.

”Viemme vieraamme Repovedelle
– se on helppo tapa tehdä vaikutus”

”Tietysti tuntuu mukavalta saada tunnustusta.
Ei ole ollut ihan helppo päästä kuvaajana tähän pisteeseen –että kuviani arvostavat muutkin, kuin oma äiti. Tänä päivänä kuvaajia on
niin paljon.”
Ömer iloitsee siitä, että Kouvolan ”huonosti
trendaava” maine on muuttumassa.
”Todellisuudessa Kouvola on kaikkea muuta
kuin harmaata betonia, ainakaan sitä ei ole
täällä yhtään sen enempää kuin muuallakaan.
Jos huomaan jonkun vähättelevän Kouvolaa,
puutun siihen herkästi. Saatan kysyä, onko hän
yleensä koskaan käynytkään Kouvolassa.”

Asu kuin
asut.

Ömer Acar siis viihtyy Kouvolassa. Kotikaupunki on kotikaupunki. Reilussa vuodessa
Ömer Acarin kollegansa kanssa perustama
hammaslääkäriasema on palkannut kolme
hammaslääkäriä ja muutaman hoitajan lisää.
Asiakkaat ovat ottaneet yrityksen hyvin vastaan. ”Kouvola on mahdollisuuksien paikka,
täällä on hyvä toimia yrittäjänä.”

kouvola.fi/
nakoisesipaikka
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THE
KEKSITTIIN PÖYTÄ UUDELLEEN.

TABLE
ON TÄÄLLÄ

12 RUOKALAJIA,
4 JUOMAA,
3 TUNTIA YLLÄTYKSIÄ.
VAIN KOURALLINEN
PAIKKOJA.
Varaa paikkasi:
amarillo.fi/thetable
tai kysy lisää entertaineriltasi.
S-Etukortilla 44,90 €/hlö
(norm. 49 €)

Amarillo Kouvola, Kauppalankatu 13 | raflaamo.fi

Koko perheen
suosikkiravintola

KOUVOLA, Kauppalankatu 1
KUUSANKOSKI, Kauppakatu 1
rosso.fi • raflaamo.fi
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Missä Rosso, siellä Italia.

YÖVY
VAAKUNASSA

– saat toisen päivän
Tykkimäelle kaupan päälle!
Vaakunassa majoittuville
kahden päivän Park Hopper
-rannekkeet yhden päivän rannekkeen
hinnalla (42€). Liput ja rannekkeet
majoituksen yhteyteen:

sokoshotels.fi

Monta syytä tulla

KOUVOLAAN
Rentoudu lomareissulla, virkisty työmatkalla tai kokousta vailla huolta
ammattilaisten seurassa, erinomaisen ruoan äärellä, kodinomaisessa pinkissä
hotellissamme lämpimän ja vieraanvaraisen palvelun lomassa!
Majoitukset:

sokoshotels.fi

Kokousvaraukset:

sokoshotels.fi

ja sales.kymenseutu@sok.fi tai
puh. +358 10 783 9100

Pöytävaraukset:

raflaamo.fi

(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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KISKOT TUO,

KISKOT VIE
Kouvola nousi aikoinaan risteysaseman ympärille.
Kaupunki kehittää yhdessä EU:n ja Suomen valtion
kanssa alan olosuhteita niin, että Kouvola on jatkossakin vahva rautatielogistiikassa.
Historia

Logistiikkabisnes

Koulutus

Helsinki-Riihimäki-Pietari-rata valmistui tasan
150 vuotta sitten. Kouvolan risteysasema syntyi, kun Kouvolasta tehtiin Kotkaan raide etelään, Savon rata pohjoiseen ja Karjalan rata
itään. Alueen metsäteollisuus tarvitsi rautateitä ja se vauhditti Kouvolan kasvua palvelukeskittymäksi.

Rautatielogistiikka on Kouvolan merkittävimpiä työllistäjä mm. kaupan, metsäteollisuuden
ja varuskuntien ohella. Kouvola on Pohjois-Euroopan ja Aasian välisen konttijunareitin lähtöpiste. Kaupungissa on noin 200 logistiikka-alan firmaa ja niissä 1700 työntekijää.

Suomen rautatiealan koulutus on keskitetty
viime vuosina Kouvolaan. Valtakunnallisia oppilaitoksia ovat KRAO (Kouvolan rautatie- ja
aikuiskoulutus) sekä ROK (Ratatekninen oppimiskeskus). Lisäksi Kouvolassa voi opiskella
rautatielogistiikkaa ammattikorkeakoulutasolla.

Matkustajaliikenne

Kansainvälisyys

Tulevaisuus

Kouvolasta lähtee tunnin välein pikajuna Helsinkiin. Matka-aika on noin 1h 20 min. Allegro
liikennöi neljästi päivässä Pietariin, jonne on
reilun kahden tunnin matka.

Kouvola on EU:n liikenteen ydinverkossa ainoa kaupunki Suomessa, jolla on rautatie- ja
maantieterminaalistatus. Kouvolaan rakentuvassa uudessa rautatieterminaalissa voidaan
käsitellä jopa 1100-metrisiä junia. Itä-Suomen
rautatieohjauskeskus sijaitsee Kouvolassa.

Kouvola on noteerattu niin EU:ssa kuin Aasiassa merkittäväksi rautatien solmukohdaksi.
Suomen valtio, EU ja Kouvolan kaupunki panostavat vahvasti Kouvolan rautatielogistiikkaan. Kaupunki säilyy keskeisenä tekijänä
kotimaisessa ja kansainvälisessä rautatieliikenteessä.

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola, RRT
Intermodaaliterminaalin työmaa
Valokuva: Kouvolan Kaupunki, Tuomo Mäläskä
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Hotel Radalla
hotelli / ravintola / kokous & juhlapaikka

Ikimuistoisia hetkiä Iitin Urajärven rannalla

• Lomaile rennosti luonnon keskellä
• Majoitu mukavasti B&B tyyliin
• Nauti aidoista mauista
• Kokousta räätälöidysti
• Juhli mieleenpainuvasti
• Virkisty veden äärellä vuoden ympäri

www.hotelradalla.fi - puh.+358 44 066 7053

KAIKILLE SOPIVAT VUOKRAMÖKIT!

Oravasalmen huvilat
Repoveden kansallispuiston äärellä

Vuokramökkejä keskellä suomalaista luontoa.

info@kymenmokit.fi, 0400 765103

www.kymenmokit.fi
VUOKRAMÖKIT JA KANOOTTIVUOKRAUS
VÄÄNTÄJÄN TILALTA

www.oravasalmi.com
info@oravasalmi.com
040 576 5545

P. 0400 525 062 • WWW.VAANTAJANTIL A.FI

www.visitkouvola.fi

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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Hirsimökkejä mukavuuksin
Aitta- ja huonemajoitusta, leirintäalue
Yritys- ja perhejuhlat, kokouspalvelut
Tilausravintola ja kesäterassi
Aurantolantie 525, 47710 JAALA
p. 05 386 164, www.aurantola.fi

Vuokrahuvilat Jaalassa

Ukonniemenraitti 47710 Jaala
Suomi
+358 40 7087 182

www.facebook.com/villamariacottages
English & Russian +358 40 749 5992

VUOHIJÄRVEN
LUONTO- JA KULTTUURITALO
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“TULE JUUSTOLAAN, MAALAISMAISEMIIN SIPPOLAAN”
Tilausravintolamme puffeepöydästä tarjoamme ryhmäruokailut ja kahvitukset.
Hoidamme kokoukset, koulutuspäivät, perhejuhlat juustotastingit ym. (max. 100 hlö)
Juustomyymälämme avoinna päivittäin tai sopimuksen mukaan.
POLVENTIE 59, 45460 SAVERO - PUH +358 400 853 408 - LASSE.RAINIO@POLVENJUUSTOLA.FI
RAVINTOLA: TAINA.RAINIO@POLVENJUUSTOLA.FI - WWW.POLVENJUUSTOLA.FI

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020

33

KAIKKI TAPAHTUMATIEDOT OSOITTEESTA
www.visitkouvola.fi

TEHDÄÄN YHDESSÄ TAPAHTUMA,
JOKA MUISTETAAN!
VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu
on palveluksessasi aina, kun haluat järjestää
tapahtumasi Kouvolassa. Palvelumme on
maksutonta. Autamme tapahtumanjärjestäjiä kokousten, tyhy- ja tykypäivien sekä tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa alusta
loppuun.
Tunnemme paikallisen verkostomme ja osaamme suositella teille onnistuneen tapahtuman
elementit. Yhdessä löydämme sopivat tilat ja
palvelut, jotta tilaisuutenne onnistuu loistavasti! Halutessanne pyydämme puolestanne
tarjoukset alueen toimijoilta ja yhdistämme
kysynnän ja tarjonnan.
Ota rohkeasti yhteyttä ja anna meidän auttaa
onnistumaan tapahtumasi kanssa!
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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
VisitKouvola, kokous- ja tapahtumapalvelu
www.visitkouvola.fi
matkailu@kinno.fi, 020 615 5295

KIMOLAN
KANAVA

KOUVOLAN MATKAILULEHTI 2020
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KOUVOLA
Kouvola

• asukkaita 85.000
• pinta-ala 2.885km2
• 450 järveä ja 7700 mökkiä
• yksi Suomen suurimmista rautatieristeyksistä
• Suomen suurin varuskuntakaupunki -

Mikkeli
106 km
Lahti
62 km

Lappeenranta
87 km

KOUVOLA
Viipuri

Kotka
57 km

Karjalan Prikaati & Utin Jääkärirykmentti

Helsinki
134 km

Pietari
280 km

HELSINKI

PIETARI

Puh: 020 615 5295
matkailu@kinno.fi
#visitkouvola
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KOUVOLAN MATKAILUESITE 2020

Muutokset mahdollisia esitteen tiedoissa.

Live & VisitKouvola
Kouvola Innovation

