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Loviisan Laivasilta

100 kilometrin pituisella Länsi-Kymen Kulttuuritiellä…
Loviisan markkinat ja Raatihuone

Laivasilta, Kello yhden merkkilaukaus 7.7.

Iki-ihana Strömforsin ruukki perustettiin 320 vuotta sitten

… retkeillään Suomenlahden rannikon ja Kymijoen halkoman
viljavan sisämaan vanhoissa kulttuurimaisemissa satojen vuosittaisten taide- ja kulttuuritapahtumien, monipuolisten luontoelämysten sekä hyvien matkailupalvelujen ja entisen rajaseudun
värikkään historian äärellä Loviisassa, Iitissä ja Kouvolassa.

Ruotsinpyhtään ja Loviisan kuntaliitoksen jälkeen kaupunkiin
kuuluu nyt lähes 20 km:n verran Kymijoen Ahvenkosken haaran
ranta-alueita, joiden päänähtävyys on v. 1698 perustettu iki-ihana
Strömforsin ruukki patolampineen, suojeltuine rakennuksineen,
pajamuseoineen ja kirkkoineen – ja runsaine matkailupalveluineen.

Loviisa perustettiin Kymijoen läntisimpään Ahvenkosken uomaan
vetäytyneen Ruotsin itärajan suojaksi v. 1745 Degerbyn nimellä. Kun
Ruotsin kuningas Adolf Fredrik kävi vuonna 1752 tarkastamassa
linnoitustöiden etenemistä, hän mieltyi näkemäänsä niin paljon
että myönsi nuorelle kaupungille rakkaan kuningattarensa Lovisan etunimen. Linnoitusten suunnittelija oli Augustin Ehrensvärd.

Tämä poikkeuksellisen ehjänä säilynyt vanha miljöö valittiin
huhtikuun alussa Länsi-Kymen Kulttuuritien Vuoden 2018 kulttuurimaisemaksi.
Ruukki täyttyy kesäisin myös useista kulttuuritapahtumista. Niistä suosituimpia ovat roots-musiikkiin keskittyvä Rootsinpyhtään
Bluegrass alkukesällä ja 50-luvun rockabillyä ja 60-luvun rautalankarockia elävöittävä Amerikan autojen harrastajien kesäjuhla
Ruukki PICNIC heinäkuussa.

Strömforsin ruukki

Loviisa on 1800-luvun Raatihuonetta ympäröivine keskustan palatsimaisine kivitaloineen sekä vanhoine linnoituksineen, puutalokortteleineen, puistoineen ja rantoineen yksi Suomen kauneimmista kaupungeista. Korkeatorninen tiilikirkko, Laivasillan
vierasvenesatama ja sen kesäravintoloiden tapahtuma-alue lisäävät osaltaan kaupungin vetovoimaa.
Mm. Komendantintalo (Kaupunginmuseo), puistoravintola Loviisan Kappeli sekä kirkon viereiset Kulttuurikeskus Almintalo ja
prof. Riitta Nelimarkan Bongan linna ovat puolestaan esimerkkejä Loviisan monipuolisista taide- ja kulttuuritiloista – ja Loviisan kesäravit 28.5., 11.6., 25.6., 12.7. ja 30.7. vanhasta Suomenhevosten jalostus- ja kilpa-ajoperinteestä.

Naurutakuun ja sadekatoksen esityksilleen tarjoava Ruukinmyllyn kesäteatteri teki kesällä 2017 uuden yleisöennätyksensä. Tällä kertaa hulvatonta huumoria ja rakkauden nälkää synnytetään
klassisesta aiheesta: Miehen kylkiluusta. Heinäkuussä lisäksi lapsille
kahdeksan Terhi Tuomikon Taikaovet-nukketeatterinäytelmän esitystä. Teatterilta voi varata näyttelijän ryhmien ruukkioppaaksikin.

Ruukin Yläpajan taontanäytökset

Loviisan Avoimet Puutarhat -päivinä yleisö voi alkukesän lauantaisin ja 7.-8.7. vierailla yksityisissä pihoissa ja saada vinkkejä
omaankin kotipuutarhaansa. Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman
aikaan elokuun viimeisenä viikonloppuna kaupunki täyttyy aina
matkailijoista äärimmilleen.

Ravintola Loviisan Kappeli
Riitta Nelimarkan Bongan linna

Innostavia ruokailuelämyksiä ja majoituspalveluja Loviisassa on
tarjolla ympäri vuoden. Juhannuksesta alkaen voi riemuita joka
viikonloppu keskustan ja Laivasillan perinteisistä kaupunkijuhlista
– ja 23.6., 30.6.-1.7. ja 14.7. myös Ungernin linnoituksella järjestettävistä uusista tapahtumista.
Vanhojen linnoitusmuurien alueella lastenkin seikkailunhalu virittyy. Svartholman merilinnoituksella lapsille järjestetään kesä-elokuussa myös ohjattuja seikkailuleikkejä. Saarelle pääsee vesibussilla Laivasillalta 6 kertaa päivässä ke-su 22.6.-12.8. välisenä aikana.

Ruotsinpyhtään 8-kulmaisen kirkon taideaarre on Helene Schjerfbeckin maalaama alttaritaulu. Kirkko on kesällä avoinna tiekirkkona, jossa on järjestetty usein myös konsertteja ja muita esittävän
taiteen tapahtumia.
Ruukin Pajamuseo jakautuu kahteen rakennukseen. Yläpajassa voi
kesälauantaisin seurata vesivoimalla toimivan jättivasaran äänekkäitä taontanäytöksiä klo 12-14. Loviisan kaupungin museoihin on
vapaa pääsy.
Ruukista voi vuokrata käyttöönsä vaikkapa skootterin tai fatbike-pyörän. Houkuttavin ruokailu- ja yöpymispaikka on valkeassa
päärakennuksessa toimiva Bed & Bistro. Sen vieressä asiakkaita
palvelee A-oikeuksin perinteinen Pajakahvila. Kahvilan terassi on
suosittu kohtaamispaikka.

Ruukinmyllyn kesäteatteri

Loviisan puutalokortteleissa kuvattujen Onneli ja Anneli -elokuvien
seurauksena Laivasillan ja Kappelinpuiston viereisillä leikkipaikoilla
lapsilla on käytössään myös Onnelin ja Annelin talot. Laivasillalta
on lyhyt matka kävellä puutalokortteleiden keskelle jakäydä vaikka
Myllyharjun näkötornissa tai Plagenin uimarannalla.
Loviisan kulttuurikesä päättyy syyskuussa laadukkaana Finland
Festivals -tapahtumana tunnettuun Loviisan Sibeliuspäiviin.
Tällä kertaa konsertit järjestetään Porvoon tuomiokirkossa 5.9. ja
sen jälkeen mm. Loviisan kirkossa ja ravintola Kappelissa 6.-9.9.

Ruukin toisella laidalla Tallinvintin avarissa tiloissa on avoinna
9.9. asti kolme taidegalleriaa kesäajan vaihtuvine näyttelyineen.
Lisäksi ruukissa on useita kasityöpuoteja ja nähtävyytenäkin kiinnostava perinnerakentamisen rautakauppa entisessä vesisahan
vanhassa rakennuksessa.

Entisen sähkötarviketehtaan suuria tiloja on nyt muutettu onnistuneesti muuhun yritystoimintaan ja vapaa-aikakäyttöön mm. liikuntasaleiksi, koirien koulutushalliksi ja jopa heinäsirkkojen kasvatusfarmiksi.
Ruukki PICNIC
Pajakahvila

Small Ships’ Race 22.-23.7. Laivasilta

Bastion Ungern
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Strömforsin Bed & Bistro
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Kalakauppa, Eija’s Garden, kylämuseoita ja Gulfin baari

Elimäen kirkonkylän seudun ja Moision kartanon palvelut

Kymijoen Ahvenkosken maantiesilloilla ja niiden viereisellä moottoritietunnelien lävistämällä Ahvenkosken Markkinamäellä on
pitkä ja värikäs historia. Menneinä vuosisatoina sillat rakennettiin
hieman kauemmas merenrannasta ja Markkinamäellä järjestettiin
suuria kalamarkkinoita. Niillä määritettiin Suomenlahden ja Kymijoen tuore- ja suolakalojen hinnat laajalle rannikkoalueelle.

Kalakauppa Fisherman’s Food, Loviisan Ahvenkoski

Nykyisin Ahvenkosken luonnonsataman rannassa Markkinamäen
kalakauppaperinnettä jatkaa kalastajapariskunta Ben ja Disa Henrikssonin Fisherman’s Food Oy vanhaan suolamakasiiniin rakennetulla runsaalla kalatiskillä ja merenrantaterassillaan.
Eija’s Garden Ahvenkosken patojärven länsirannalla on monen
puutarhanharrastajan toivekohde. 1,5 hehtaarin suuruinen puistoalue sisältää 25 osastoa komeine kivilouhikkoineen ja laidunkoivikkoineen. Lisäksi puistossa on vanha torppa lumoavine pihapiireineen sekä mm. tarhalintuja, karppilampi, juhlateltan alue ja
puutarhamyymälä.

Kouvolan Elimäen puolella peltoviljelmät avartuvat Sipilän mansikkatilan ympärillä ”Elimäen mittoihin”. Sipilän tilalta mansikoita
haetaan pitkienkin matkojen takaa, ja monet ostajat poimivat marjansa itse.
Tuoreesta maidosta tehtyjä Paavolan kotijuustolan jogurtteja sekä
ihania leipä-, tuore- ja paistettuja juustoja valmistetaan puolestaan
Elimäen Kirkonkylän itäreunalla Moision kartanon naapurissa.
Juustolassa on myös tilauskahvila ryhmille. Leivonnaiskahvitukseen sisältyy juustonvalmistuksen opastusta ja jogurttimaistiaisia.

Paavolan kotijuustola, Elimäki
Moision kartano, Elimäki

Viimeiset 20 vuotta Moisiota on emännöinyt ravintoloitsija ja taidenäyttelyjen järjestäjä Anne Hasu, jonka aikana Moisiosta on
tullut Kouvolan seudun tärkeä kulttuurinähtävyys sekä juhlatilaisuuksien ja kokousten pitopaikka laadukkaalla ruuallaan ja Aoikeuksillaan.

Viirilän kotiseutumuseo Loviisan puoleisten Kymenlaakson suurten peltoaukeiden ja Kulttuuritien reitin vieressä Kuninkaankylässä
on avoinna aina heinäkuussa. Sen harmaahirsiset päärakennus, aitta
ja savusauna pienen puron varressa reunustavat idyllistä pihapiiriä.

Eija’s Garden, Loviisan Ahvenkoski

Viirilän museon naapurissa Alakyläntiellä sijaitsee ammattilaulaja
ja monitoimiyrittäjä Marjut Ståhlsin Opas- ja ohjelmapalvelutoimisto. Hän on myös monihahmoinen auktorisoitu matkailuopas,
jonka saatat tavata esim. Strömforsin ruukissa vuorineuvoksetar
Virginia af Forsellesina tai Silakka Sallina tai juhlien juontajana.

Jokelan museon
Vanhan ajan päivät,
Ruotsinkylä

Mustila Viinin Viinitupa

Jokelan kotiseutumuseo Loviisan Ruotsinkylässä tunnetaan parhaiten elokuun viimeisen viikonlopun Vanhan ajan päivistään.
Silloin museoalueelle saapuu tuhansia maatalouden vanhoista koneista, kulkupeleistä ja entisajan työmenetelmistä tai tukinuiton
perinteistä kiinnostuneita kävijöitä. Museossa on 2000 esineen ja
suurten työkoneiden kokoelma ja dokumenttiarkisto.
Ruotsinkylän vilkkaimmassa risteyksessä lähialueen asukkaita ja
kulkijoita palvelee yhtäjaksoisesti samassa kauppatilassaan vuodesta 1932 alkaen avoinna ollut Kymen Seudun Osuuskaupan kylämyymälä, tai tarkemmin kuvailtuna kylän pienimuotoinen tavaratalo.

Gulfin bensa-aseman baari, Ruotsinkylä
Sipilän mansikkatila,
Ratulan kylä

Elimäen kotiseutumuseo

Kartano ja Elimäen kirkonkylä sijaitsivat aiemmin 500 hehtaarin
suuruisen Elimäenjärven rannalla. Matala järvi kuivattiin ja muokattiin viljapelloiksi. 1600-luvulla rakennettu puukirkko on alttarirakenteiltaan, seinämaalauksiltaan ja alttaritaulunsa osalta ainoa
laatuaan Suomessa. Sen naapurissa vaalitaan syyskuun 1. lauantaina Elimäen Pestoomarkkinoiden n. 170 vuotta vanhaa perinnettä
tuhansien ihmisten voimin.
Kirkonkylän länsilaidalla Elimäen kotiseutumuseon vanhat rakennukset muodostavat pienen maalaiskylän. Museo on avoinna 8.6.12.8. pe-su klo 11-16 (Juhannuksena suljettu). Elokuussa 10.-26.8.
välisenä aikana museon näyttämöllä esitetään 11 kertaa Jouni
Sjöblomin säveltämää ja käsikirjoittamaa ja Piia Kleimolan ohjaamaa kansanoopperaa Aleksanteri II:n aikaan.
Syyskuun 2. viikonloppuna museon viereisen Mustilan entisen koulun alueella järjestetään suurtapahtumaksi kasvaneet Elimäen Lähiruokamessut.

Sen viereinen 1971 avattu Gulfin bensa-asema ja keskiolutbaari ovat
myös säilyneet lähes alkuperäisessä asussaan autokorjaamon vieressä. Jukeboxilla varustettu baari toimii myös kyläpostina ja yleisenä
tietotoimistona. Ja isäntä Sami Lassila tuntee vanhat Amerikan autot
läpikotaisin. Kulttuuritiellä asuu monia jenkkiautojen keräilijöitä.

Kirkonkylän ja Valtatie 6:n välissä sijaitseva Neste K Alppiruusu on
suosittu lounaskahvila, ajomatkojen taukopaikka ja ruokakauppa
oheispalveluineen. Ruokaosaston perällä Benjamin Maatilatorin
palveleva lihatiski on nopeasti saavuttanut laajan asiakaskunnan
omille tuotteilleen.
Elimäen Lähiruokamessut 8.-9.9.2018

Rooliopas
Marjut Ståhls

C.L. Engelin suunnittelema Moision kartanon juhlava päärakennus valmistui v.1820 kotitaloksi Strömforsin ruukin elvyttäjän ja
Loviisan ensimmäisen pormestarin Jacob af Forsellesin pojanpojan
perheelle. ”Moision majuri” Johan af Forselles osti sittemmin isältään myös Viljakkalan kartanon.

Arboretum Mustila, Elimäki

Viirilän kotiseutumuseo, Kuninkaankylä
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Mustilan kukkametsät ja Etelä-Iitin kulttuurimaisemat
Taimipäivä Mustilassa 25.8.2018

Kahvila Piika ja Renki, Mustila

Iitin matkailupalvelut ja Kirkonkylän runsas kulttuuritarjonta

Vuonna 1902 Mustilan kartanon yhteyteen perustettu kasvitieteellinen puisto on maamme vanhin ja myös kooltaan ja lajikkeiden määrältään maamme suurin arboretum. Joka kesä Mustilaan
syntyy eksoottisten havupuiden, eteeristen kasvien ja tuhansien
kukkien muodostama tuoksujen, pölyttäjähyönteisten ja linnunlaulun täyttämä ihmeellinen satumetsä!
Korkeimmat puut ovat peräti 40-metrisiä, ja värikkäimmät metsäalueet täyttyvät suurista alppiruusu- ja atsaleapensaista.

Iitin suosituin ruokailu- ja taukopaikka on Kausalan Matkakeidas
runsaine palveluineen Valtatie 12:n varressa, 5 km Kausalasta Lahteen päin. Matkakeitaan noutopöytäravintola sekä Hesburgerin ja
Kotipizzan palvelut täyttävät lapsiperheidenkin toiveet kattavasti.

Arboretumin Puistokahvila sekä Kahvila Piika ja Renki ja Mustila Viinin Viinitupa ja -puoti täyttävät kävijöiden välipala- ja
juomatarpeita. Jo 20 vuotta toimineen Mustila Viini Oy:n laadukkaat tuotteet saivat hiljattain jälleen huomiota, kun hedelmämarjaviini Syysunelma palkittiin Vuoden 2018 Tilaviininä.

Mankalan padon ylävirran puolella lomalaisten suosiosta nauttivat
myös Metkan mökit sekä Yli-Kaitalan lomamökkialue ja sen tilausravintola Ketunleipä. Yli-Kaitalassa on hotellityyppisiäkin huoneita,
ja alueen näköalakalliolla ihailee maisemia myös Järvineito-patsas.

Lähellä Matkakeidasta Kymijoen Leininselän rannassa palvelee
matkailijoita hyvin hoidettu SF-Caravan Leininranta 35 vieraspaikallaan. Alueella on hyvä sauna ja uimaranta ja viihtyisä kahvila.

Kausalan Matkakeidas
Iitin Maatilatori, Kausala

Vuolenkosken järvenrantakylän supersuosittu kesätori on avoinna
syyskuulle asti la-aamuisin klo 10-12. (Juhannustori aattoaamuna.
Kylän juhannuskokko poltetaan torialueen rannassa aattoiltana.

Piian ja Rengin tuoreet leivonnaiset ja hyvä kahvi tunnetaan
myös laajalti, ja kahvilan lahjatavaramyymälä sekä yläkerran
Vinttigallerian taidenäyttelyt saavat joka kesä runsaan yleisön.

Kilkkilän Farmin kotieläinpihalla voit seurata mm. aasiperheen, alpakoiden, strutsien ja riikinkukkojen puuhailuja ja nähdä läheltä kotoisampiakin maatilan eläimiä. Tilan kesäkahvila huolehtii siitä, että
jano ja nälkä eivät yllätä. Ja farmipuodin tuotteet sopivat viemisiksi.

Puutarhakauden sesonkiaikoina Mustilan kysytyimmät palvelut
ovat kuitenkin Mustila Puutarhan laadukas Garden Shop alueen
sisääntulon yhteydessä ja Arboretumin taimimyynti Puistokahvilan vieressä. Ne täyttyvät myös Mustilan Taimipäivänä 25.8.
Perheniemen opisto

Kesäjuhla Perheniemen Haavistolla

Vuolenkosken ja Iitin Kirkonkylän välillä on kaksi kiinnostavaa nähtävyyttä: Kimolan vanha uittokanava ja muinainen Hiidenvuori.

Etelä-Iitin Maakansan kylissä peltoaukeiden reunoilta kohoaa korkeita kalliomäkiä. Iitin kotiseutuyhdistyksen ylläpitämän
Karralan kotiseututalon museo sijaitsee vain 8 kilometrin päässä
Mustilasta. Kivirinteen tilalla Haapa-Kimolan kylän länsilaidalla
voi etukäteen sopimalla tutustua Margit Peltolan maalauksiiin ja
mm. lasimosaiikkilyhtyihin. Hän on myös mm. aasialaisten hoitomenetelmien taitaja.
Sääskjärven ja sitä ympäröivien vanhojen rantapeltojen laajuus
ja järveä ympäröivän yli 500 vuotta vanhan kulttuurimaiseman
kauneus yllättävät ensikertaisen tulijan. Järven vesi virtaa Malmgårdin kartanon ja Loviisan Koskenkylän kautta Suomenlahteen,
ei Kymijokeen.

Ylen ja Matkailun Edistämiskeskuksen vuonna 1990 järjestämässä
yleisöäänestyksessä Suomen kauneimmaksi kyläksi valittiin Kymijoen järvien ympäröimällä harjulla sijaitseva Iitin Kirkonkylä. Punaiseksi maalattu kirkko on vanha, se valmistui jo vuonna 1692.

Kulttuuritien tiemaskotti Iitissä
Järvineito-patsas Iitin Yli-Kaitalassa

Perheniemen opiston vanha päärakennus kohoaa ylväästi Sääskjärven yläpuolelle. Opistossa järjesteään vuosittain useita ihmissuhde- ja luovien alojen kursseja: valtakunnallinen musiikkikurssi 8.-17.6., tilkkutyökurssi 2.-6.7., Juhani Aaltosen mestarikurssi
rukousmusiikista 2.-3.8. ja tarinallisen kirjoittamisenkurssi 6.10.8.2018. Kesäisin myös matkailijoille edullista majoitusta.

Iitin Musiikkijuhlat, Länsi-Kymen Kulttuuritien Vuoden tapahtuma 2018, tarjoaa 13.-16.6. hienoja elämyksiä kaikille musiikin ystäville
konserttipaikoissaan Iitin kirkossa, Saukonkallion lavalla, Verlassa,
Nastolan Taarastissa, Kuusankoskitalossa ja yöllisellä Hiidenvuorella.
Iitin kesäteatterissa Kirkonkylän Museomäellä esitetään 29.6.22.7. lapsille ja aikuisille tehtyä riemukasta näytelmää Pekka Töpöhäntä. Viime kesänä teatterissa saavutettiin uusi kävijäennätys. Ja
Kirkonkylän kylätalon kesäkahvilassa, näyttelyissä ja Iitin käsityöläiset ry:n Suvipuodissa käy joka vuosi yli 20 000 asiakasta.

Järven länsirannalla Perheniemen lintutorni mahdollistaa hienot
bongaukset syys-lokakuun Jäämeren hanhien muuttoon saakka.

Design Perttu Rista&Paula Noponen
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Yli 300 asiakaspaikan Pitokartano Kurjenmiekka (A-oik.) tunnetaan perinteisistä juhlakattauksistaan, pitopalvelustaan ja kurjenmiekkoja kasvavasta kauniin pihapiirin suihkukaivolammestaan.
Iitti Golfin haasteelliset viheriöt on rakennettu kahden järven väliselle kannakselle. Kaikki ovat tervetulleita Klubikahvioon nauttimaan kentän atmosfääristä ja kahvion herkuista. Urajärven uimarannan kohdalta vie soratie Saukonkallion lavalle, jossa tanssitaan
13.8. asti ma-iltaisin ja juhannusaattona huippuorkesterien kera.

Perheniemen kyläyhdistyksen ylläpitämän Haaviston Seuratalon
kesätori ja terassikahvila ovat avoinna perjantai-iltoina. Juhannuskokko sytytetään opiston rantaan aattoiltana ja Sääskjärven
ympäripyöräily alkaa Haavistolta 28.6. klo 17. Perinteiset kylätanssit järjestetään puolestaan lauantaina 14.7.

Sääskjärven laskujokea seurailevan, Nastolaan vievän tien varressa sijaitsevat lisäksi keraamikko Paula Noposen ja puumuotoilija Perttu Ristan designmyymälä, työpajat ja valkosipuliviljelmä.

Kausalan Helluntairaveista käynnistyy Iitin kesä. Pitäjän ensimmäiset ravikilpailut järjestettiin jo v. 1870 Kirkkojärven jäällä.
Kuntakeskus Kausalan ja Iitin Kirkonkylän välisellä maisematiellä
tuhannet kesävieraat käyvät Iitin Maatilatorilla. He arvostavat laadukasta lihatiskiä, vihannesten tuoreutta ja leivonnaiskahvilaa.

Iitin Kirkonkylän kylätalo

Kylätalolta vie suora tieyhteys Kuusankoskelle. Sen varressa on
lintubongareiden suosima Urajärven Mukulanlahden lintutorni.
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Kausalan Helluntairavit 20.5.
359
6
52
60. Iitin maatilatori, Lähiruokaa
au
51
suoraan tuottajilta, lihatiski ym.
MYLLYKOSKI
3601
Myös käsitöitä ja kahvila.
61. Tilauskartano Kurjenmiekka
41 43
ARTJÄRVELLE
62. Pohjanmäentien Hyvinvointi Oy
42 44 34-40 32
33
3543
Ratsastusta ja pedagogista tallint
toimintaa Iitti Golfin vieressä.
EL I M Ä K I K K
104
63. Urajärven uimaranta
e nt i e
ä
m
i
Junkkarin
El
HELSINKI 110km
98 99
64. Saukonkallion lava, tanssit
6
järvi
354
100 101 102
ma-iltaisin 18.6.-13.8. ja
103 ANJALA
juhannusaattona klo 20-01.
RATULA
65. Iitti Golf, 18 haastavaa väylää
31
2 järven välisessä maastossa.
L A P I N J Ä RV I
KOTKAAN
66. Iitin kirkko, v. 1693, mm. konsertteja
30
1791
67. Iitin Musiikkijuhlat, 13.-16.6.
28
29
Useita konserttipaikkoja, huippusolistit ja
RUOTSINKYLÄ
6
Oscar-palkittu elokuvasäveltäjä Gabriel Yared.
Teutjärvi
68. Iitin kesäteatteri kirkonkylän Museoi
k
o
ij
KUNINKAANKYLÄ
Ky m
mäellä, Pekka Töpöhäntä 29.6.-22.7.
69. Iitin Kirkonkylän kylätalo, kahvila,
Tammijärvi
27
Iitin käsityöläiset ry:n puoti, näyttelyjä
26
70. SF-Caravan Leininranta, hyvä ranta,
1792
Kymijoki
176
runsaat palvelut, 35 vieraspaikkaa
71. Neste Kausalan Matkakeidas, reitin
25
suosituin ruokailu- ja taukopaikka.
24
PYHTÄÄN KK
PORVOO 40km
KOTKAAN
Noutopöytä, Kotipizza ja Hesburger.
HELSINKI 90km
21
23
E18
7
72. Mankalan vesivoimalaitos
22
SILTAKYLÄ
7
73. Metkan mökit, Kymijoen rannassa
7
74. Yli-Kaitalan Lomamökit, lomakylä,
9
mm. tilausrav. Ketunleipä, rantasaunoja
1-7
ja vapaa-ajan aktiviteetteja läpi vuoden.
10-20
75. Kilkkilän farmi, Vuolenkosken kylä
I
I
V
S
A
LO
Farmipuoti, kahvila ja kotieläinpiha.
Suomenlahti
ITÄMERI
76. Vuolenkosken kylä, legendaarinen
kesätori lauantaisin 26.5.-29.9. klo 10-12.
77. Kimolan kanava
8
78. Hiidenvuori, yökonsertti 16.6. klo 23.
79. Mukulanlahden lintutorni, Urajärvi
ij
Ky m

ok i
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MAHDOLLISIA
MuutoksetMUUTOKSET
kohde- ja tapahtumatietoihin
mahdollisia.
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KOUVOLAN ELIMÄKI
31. Sipilän mansikkatila
32. Moision taide- ja pitokartano
Moision Taidekesä 5.5.-31.8.
Syysnäyttely lähes jouluun saakka.
33. Paavolan kotijuustola
34. Elimäen kirkko, arvokas 1600-luvun
puukirkko, mm. vanhoja maalauksia
35. Elimäen kotiseutumuseo, 8.6.-12.8.
pe-su klo 11-16. Avoinna myös 8.-9.9.
36. Aleksanteri II:n aikaan -kansanooppera.
Esitykset 10.-26.8. välisenä aikana
Elimäen kotiseutumuseon näyttämöllä.
37. Elimäen Pestoomarkkinat 1.-2.9.
38. Elimäen Lähiruokamessut 8.-9.9.
39. Neste K Alppiruusu, Elimäki
40. Benjamin Maatilatori Alppiruusussa

la

26. Viirilän kotiseutumuseo
Avoinna 1.7.-31.7. ti-su klo 11-16
27. Opas- ja ohjelmapalvelu Marjut
Ståhls mm. rooliopastuksia ryhmille, esiintyjiä tapahtumiin ja juhliin
28. Ruotsinkylän Gulf, aito 70-luvun
bensa-asema ja jukebox-baari, kyläposti.
29. KSO:n v.1932 avattu kyläkauppa
30. Jokelan kotiseutumuseo,maatalousja traktorimuseo, yli 2000 esinettä,
laitetta ja työkonetta.
Vanhan ajan päivät 25.-26.8.

sa

25. STRÖMFORSIN RUUKKI
• Ruotsinpyhtään kirkko, vuodelta 1771
H. Schjerfbeckin alttaritaulu, 4.6.-26.8.
• Pajamuseo ja Yläpaja
Taontanäytökset lauantaisin 2.6.-26.8.
klo 12-14 (ei Juhannuspäivänä 23.6.)
• Ruukin Matkailuinfo 31.8. asti
• Tallinvintin näyttelyt kolmessa
galleriatilassa, avoinna 5.5.-9.9.
• Ruukin Pajakahvila, A-oikeudet
• Strömforsin Matkailu Ky
ryhmävaraukset ja opastukset
• Strömfors Bed & Bistro ruukinkartanossa, av. kesäisin, muulloin tilauksesta.
Tarjolla ruukin alueen liikuntapalveluja.
• Roseborg Oy, perinnerakentamisen
rautakauppa, vanhojen talojen varaosat
• Käsityöpuoti Artesaanit
• Ruukinmyllyn kesäteatteri, rakkausfarssi Miehen kylkiluu 16.6.-14.7. ja Terhi
Tuomikon nukketeatteriesityksiä lapsille.
• Ruukki PICNIC, harrasteautoilijoiden
mahtibileet 7.7. Livebändejä, baari ym.

K

LOVIISA RUOTSINPYHTÄÄ PYHTÄÄ
1. Loviisan Raatihuone ja tori
2. Torimarkkinat mm. 12.6. 21.8.
2.10. 8.12., LWT-tori 25.-26.8.
3. Loviisan Vanha kaupunki
mm. Sepänkuja ja Degerby Gille
4. Loviisan alakaupunki
Puutalokortteleita, ravintoloita,
kahviloita, putiikkeja, ym.
5. Laivasilta, tapahtumakeskus,
vierassatama, ravintoloita ja
Loviisan merenkulkumuseo.
Small Ships’ Race -venefestari
Loviisanlahdella 21.-22.7.
6. Loviisan Avoimet Puutarhat
27.5. 3.6. 10.6. sekä 30.6.-1.7. ja
7.-8.7. klo 10-17 yksityispihoilla.
7. Loviisan Wanhat Talot 25.-26.8.
Ruusuja & puutarhoja 1.-2.7.
8. Svartholma, hist. merilinnoitus.
Opastetut kierrokset ja laivayhteys
6 krt/pv Laivasillalta ke-su 22.6.-12.8.
9. Bastion Ungern & Rosen, linnoitukset
ja luontopolku. Skotlannin Ylämaan
lajien Midsummer Games 23.6. sekä
Roots’n Boots -rockfestari 14.7.
10. Loviisan kaupungin museo, avoinna
Komendantintalossa ympäri vuoden
11. Ravintola Kappeli, Kappelinpuisto
Sibeliuksenkin suosima kulttuuri- ja
ruokaravintola, kesätapahtumia.
12. Loviisan kesäravit, Loviisan ravirata
11.6. 25.6. 12.7. 30.7. klo 18.00.
13. Loviisan kirkko, vuodelta 1865.
14. Loviisan Sibeliuspäivät 6.-9.9.
Huippukonsertteja eri puolilla Loviisaa.
15. Bongan linna, prof. Riitta Nelimarkan
atelieri ja 3-kerroksinen näyttelygalleria.
16. Almintalo, kulttuurikeskus Bongan
vieressä, av. läpi vuoden ti-su klo 12-17.
17. Hotel Degerby, laadukas kaupunkihotelli Loviisan keskustassa.
18. Majatalo Loviisa, sauna, uima-allas.
19. Tamminiemen puisto- ja ranta-alue
20. Kaupungin uimaranta Plagen
21. Ahvenkosken sillat, Kymijoki
22. Fisherman’s Food, kalakauppa,
katettu rantaterassi, luonnonsatama
historiallisen Markkinamäen vieressä.
23. Pyhän Henrikin kirkko, v. 1460.
Tiekirkko 5.6.-13.8. klo 10-15. Pyhtää
24. Eija’s Garden, elämyspuisto Kymijoen rannassa. Av. 1.5.-15.9., ma sulj.

80. Maailmanperintökohde Verla Puuhiomo
ja pahvitehdasmuseo, vesivoimalaitos ja
vanha Verlan kylä. Runsaasti kesätapahtumia, esim. Verla-päivä 18.7. ja Kesäillan
Sibelius ja ihanimmat tangot -konsertti
(mm. Satu Jalas, viulu ja Martin Alvarado) 11.8.
KOUVOLAN KUUSANKOSKI ja KORIA
81. Kettumäen kansanpuisto entisellä
museomäellä, kesätapahtumia, kahvio
82. Kuusankosken kotiseututalo Kettumäellä. Näyttelyjä touko-syyskuussa
ke-pe klo 11-18 ja la-su 11-16.
83. Hotelli Sommelo, Kymijoen rannassa
Kuusankoskitalon vieressä.
84. Kuusankoskitalo, kaksi katsomosalia.
Gallerianäyttelyt vaihtuvat kuukausittain.
85. Kuusankosken Teatteri (talvikaudella)
Lasten teatteritapahtuma Kuulas 16.-19.5.
86. Kymi Sinfonietta, Kuusankoskitalon
konsertit syys- ja kevätkaudella.
87. Kuusankosken kirkko, vuodelta 1929
Alvar Cawénin alttaritaulu, huippu-urut.
88. Kuusankosken kirkkomusiikkiviikko
Laadukas musiikkijuhla 19.-25.11.
89. Ravintola Koskela, lounasravintola
ma-pe klo 11-13, muulloin tilauksesta.
90. Kymin Huvila, 10 majoitushuonetta,
lounaspöytä ma-pe klo 11-14, iltaravint.
ti-pe 17-21, la 13-21. Muulloin tilauksesta.
91. Kuusankosken Taideruukki, käsityösekä muita yrityksiä ja yhteisöjä. Kahvila.
92. Galleria Pato/PatoKlubi, Taideruukin
2. krs. Näyttelyjä, konsertteja, ym.
93. Poikilo-museot, Taidemuseo ja
Kaupunginmuseo Kouvola-talossa,
Ulla Rantasen retrospektiivi 31.5.-2.9.
Pekka Nissinen 27.9.2018-13.1.2019.
94. Kallioniemen tanssilava, Koria
Tanssit 18.5.-9.9. pe klo 20 ja su klo 15
Kymijoki Beer Festival 10.-11.8.
95. Elimäen-Vilppulan NS-talo, Koria
96. Asuntomessut 2019, messualue
Korian Pioneeripuisto
97. KymiSun, opastettuja veneretkiä
Kymijoella, myös ruokailut, ym.
KOUVOLAN ANJALA ja INKEROINEN
98. Ankkapurhan kulttuuripuisto, mm.
Anjalan kartano, Kivimakasiinikahvila
taidenäyttelyt ja Nuorisokeskus Anjala.
99. Ankkapurhan teollisuusmuseo sekä
Stora Enson vanha tehdaskylä, patoalue
ja perinteinen Inkjazz-konsertti 31.8.
100. Anjalan kirkko, vuodelta 1756
101. Ranta-Pukin kievarimuseo, 27.5.-2.9.
Kymijoen historiall. lauttapaikan museo,
kesätapahtumia, opastuksia ja jokiretkiä.
102. Seikkailuviikari, melonta- ja koskenlaskuretket Kymijoen keski- ja eteläosissa.
103. Mari’s Coffee, huippuartisteistaan
tunnettu ravintola, av. ympäri vuoden.
104. Korvenkylän kesäteatteri, Kouvolan
suosituin kesänäyttämö, 1000 istuinpaikkaa. Mus.näytelmä Irwinille! 29.6.-25.7.

MUUTOKSET MAHDOLLISIA

Kouvolan kulttuuripalvelujen keskittymä Kuusankoskella

Kymijoen rantamaisemat Kouvolan ja Korian kaunistuksena

Iitistä Kouvolan Kuusankoskelle ajettaessa Kymijoen rantaan saavutaan värikkäästi rakennetun Markankylän kautta. Vastarannalla ovat
mm. Voikkaan entisen paperitehtaan punatiiliset arvorakennukset.

Vanhan Kymintehtaan jokiuoma

Kettumäen kansanpuisto valittiin Länsi-Kymen Kulttuuritien Vuoden erikoiskohteeksi 2018. Se sijaitsee omissa korkeuksissaan Kuusankosken keskusta-alueen lähellä yhdessä Lars Sonckin piirtämän
jykevähirsisen Kuusankosken kotiseututalon kanssa. Molemmissa
paikoissa kävijät lumoutuvat näkemästään ja niihin on vapaa pääsy.
Kettumäen kansanpuisto

Kuusankosken kulttuuri- ja matkailupalvelut levittäytyvät Kettumäen alapuoliseen jokirantaan. Hotelli Sommelo Kouvolan suurimman kulttuurikeskuksen Kuusankoskitalon naapurissa tarjoaa
jokimaisemineen hyvän yösijan lähellä keskustan ravintoloita.

Keltin laakson, Korian ja Kouvolankylän jokimaisemat huokuvat
vanhojen Ruotsin ja Venäjän välisen rajalinnoitteiden ja lauttapaikkojen historiaa, suuren virran kosteutta sekä jyrkkien lehtorantojen, hiljaisten kuusimetsien ja avarien rantapeltojen rauhaa.
Korian museosillan vieressä sijaitsevalla Kallioniemen tanssilavalla
jatketaan Korian Ponsi ry:n toimesta tanssien järjestämisperinnettä jo 70. vuotta. Lava rakennettiin v. 1948 joen itärannalle, josta se
siirrettiin nykyiselle paikalleen 1966. Tansseja järjestetään syyskuulle asti pe-iltoina klo 20 alkaen ja su-iltapäivisin klo 15-19.
Tanssilavan laaja pihapiiri, terassit ja sisätilat riittävät hyvin myös
pienpanimoiden Kymijoki Beer Festival -tapahtumalle 10.-11.8.

Kuva: Niina Heikkilä

Kuusankoskitalossa on tuhansien neliöiden verran yleisötilaa ja
kaksi laadukasta näyttämösalia. Kymi Sinfonietta -orkesteri ja
Kuusankosken Teatteri käyttävät taloa läpi vuoden, ja toukokuussa talo täyttyy Lastenteatteritapahtuma KUULAAN esityksistä.

Kuusankoskitalon konserttisali
Kuusankosken
Taideruukki

Kymi Sinfoniettan syyskauden 1. konsertti Kauneimmat rakkauslaulut sijoittuu Kouvolan Taiteiden yön iltaan 24.8. solistinaan Riku
Pelo. Talon galleriasalissa näyttelyt vaihtuvat yleensä kuukausittain. Lisäksi talon itäpäädyssä on kolmen salin elokuvateatteri ja
niiden vieressä rantapuiston arkkitehtuurinen helmi, Kuusankosken kirjastotalo.

Kallioniemen tanssilava, Koria

Ravintola Kymin Huvila
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KymiSun järjestää perämoottoreilla varustetuilla kirkkoveneillään Korialta ja Kuusankoskelta opastettuja ryhmäretkiä Kymijoelle. Retkillä esitellään ranta-alueiden historiaa ja nähtävyyksiä, ja
retkiin voi kytkeä kahvituksia ja ruokailuja mm. yrityksen idyllisillä
Jokituvilla. KymiSun toimii myös Repoveden alueella.

Kymintehtaan alueen vanhimmat rakennukset ovat 1870-luvulta.
Niiden viereisen tiesillan molemmissa päissä toimii kaksi laadukasta ravintolaa. Vanhemmassa Kymin Huvilan kiinteistössä on myös
sauna ja 10 majoitushuonetta, ja Huvila on nyt avoinna ma klo 10-15,
ti-pe 10-21 ja la 13-21. Lounaspöytä ma-pe klo 11-14.
Ravintola Koskelan 1950-luvun arvokiinteistön noin 200 hengen
pääsalissa on jopa näyttämö ja lounasaika arkisin klo 11-13. Muina
aikoina molemmat ravintolat palvelevat tilauksesta.
Armas Lindgrenin suunnittelema Kuusankosken kirkko on reitin
kirkoista nuorin, vuodelta 1929. Kirkon loistavasti soivat urut oli
yksi tärkeä syy marraskuussa järjestettävän Kuusankosken kirkkomusiikkifestivaalin perustamiselle. Tänä vuonna Kirkkomusiikkiviikko järjestetään 19.-25.11. – nyt jo 18. kerran.

Kuusankoskitalo ja Kuusankosken kirjasto

Talvikausina tanssien järjestämisvastuu Korialla siirtyy Kallioniemen lähellä sijaitsevalle Elimäen-Vilppulan Nuorisoseurantalolle.
Korian varuskunta perustettiin 1910-luvulla venäläiskasarmiksi
suojaamaan sen viereistä Korian rautatiesiltaa. Myöhemmin varuskunta tuli tunnetuksi pioneeripataljoonastaan.
Osa Pioneeripuiston laajoista ranta- ja metsäalueista rakennetaan Asuntomessujen 2019 näyttelyalueeksi. Nykyisten punatiilisten asuinrakennusten ja hyvien ulkoilumaastojen yhteyteen
messualueelle on kaavoitettu 35 pientalotonttia viiden korttelin
kokonaisuudeksi.
Alueen ja sen uusien talojen rakennustyöt etenevät ripeästi.

KymiSunin veneretkelle Korialta

Noin kilometrin päässä Kuusankoskitalosta sijaitseva Kymintehtaan
vanha teollisuusalue on muuttunut viime vuosien aikana myös taidepalvelujen, käsityöläisten ja muiden luovien alojen pienyrittäjien
toimialueeksi. Lisäksi Kuusankosken Taideruukin rakennuksessa
Galleria Pato, Pato Klubi ja Pato Areena muodostavat yhdessä n.
1000 neliön yhtenäisen tilan taidenäyttelyineen, konsertteineen ja
muine tapahtumineen. Ja talon alakerrassa on hyvä luomukahvila.

Ravintola Koskela

Kuusankosken keskustan puoleinen Kymijoen länsiranta on kaunispuustoista hoidettua puisto- ja asutusaluetta Kymintehtaalle
asti. Puistoja koristavat Wainö Aaltosen, Matti Hauptin ja Kimmo
Pyykön kookkaat ulkoveistokset.

Seikkailuviikari Oy järjestää puolestaan Anjalankosken eteläpuolisille jokiosuuksille omalla kalustollaan koskenlasku- ja melontaretkiä Kouvolan Inkeroisista. Pisin patoamaton melontareitti Anjalasta Strömforsin ruukkiin Ruotsinpyhtäälle on yli 50 km:n pituinen.
Samalla alueella on lisäksi Etelä-Suomen suurimmat vapaat kosket.
Yhtiö järjestää retkiä myös Repoveden kansallispuistoon.

Augustin Ehrensvärdin saattue vuodelta 1747
Korian museosilta

Seikkailuviikarin melontaretket
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Kulttuuripuisto ja Etelä-Suomen suurimmat kosket Anjalassa
Ferdinand von Wright: Anjalankoski 1867
Kuva: Kansallisgalleria/Ateneumin taidemuseo

Suosituin kesäteatteri, keskusmuseot ja Maailmanperintökohde Verla
Korvenkylän kesäteatteri Muhniemen Korventiellä on Kouvolan
suosituin kesäteatterinäyttämö. Tänä kesänä teatterissa esitetään
musiikkinäytelmä Irwinille! Sen tarina kertoo kahden nuoren kaveruksen, laulaja Irwin Goodmanin ja iskelmäsanoittaja Vexi Salmen elämästä ja liittää siihen tavallisen ostoskeskuskrouvin tapahtumat hetkeltä, jolloin krouvin kanta-asiakkaat kuulivat Irwinin
kuolinuutisen ja päättivät tehdä jotain hänen muistonsa kunnioittamiseksi. Näytelmällä on 16 esitystä 29.6.-25.7. välisenä aikana.
Teatterin nousevassa katsomossa on 1000 istuinpaikkaa.

Kouvolan Anjalassa Kymijoen koskien mahtavuus ja joenvarren
kulttuurinähtävyydet muodostavat poikkeuksellisen hienon yhdistelmän. Keski-Kymen jokialueella pauhaavat Etelä-Suomen suurimmat vapaat kosket. Niistä näyttävimmät ovat Ahvio, Pernoo
ja Hirvikoski. Ennen patoamistaan vaikuttavin koski oli kuitenkin
Ferdinand von Wrightin 1860- ja 1870-luvuilla maalauksiinsa ikuistama Ankkapurhan koski/Anjalankoski.
Kosken luota on löydetty Kymenlaakson vanhimmat jääkauden jälkeiset ihmisen esihistorialliset asuinjäännökset. Kansallismuseon
kaivauksissa asuinpaikan iäksi arvioitiin noin 6500 vuotta, ja kiinnostavimmat kaivauslöydöt ovat esillä omana näyttelynään Stora
Enson ylläpitämässä Ankkapurhan teollisuusmuseossa. Päätehtävänään museo esittelee vanhan kartonkitehtaan salissa alkuperäisiä 1870-luvun koneita ja vanhoja valokuvia tehdastyöstä.

Korvenkylän kesäteatterin katsomo
Kouvola-talon museosiipi

Museon ohella kävijät voivat kiertää Ankkapurhan kulttuuripuistoon kuuluvan Tehtaanmäen alueella. Vanhat konttori- ja klubirakennukset sekä muut vanhat kiinteistöt ja Alvar Aallon suunnittelemat asuintalot sijoittuvat Inkeroisten kirkon (v. 1910) ympärille.
Teollisuusmuseo on avoinna 2.6.-12.8. ke-to ja la-su klo 11-17.
Ankkapurhan kosken patoluukku
Makasiinikahvila

Vaikka joessa on voimakas virta ja korkean veden aikaan vettä
syöksyy alavirtaan tulvaluukkujenkin kautta, joen länsi- ja itärannan välisen koskipadon yli voi kävellä turvallisesti.

Kaupunginmuseossa jatkuu puolestaan 13.10.19 asti näyttely Myytinmurtajia ja matkantekijöitä ja 3.2.19 saakka näyttely Kaarlo Kivekäs – kolmen armeijan kenraali. Museot ovat avoinna ti-su, ma
suljettu.

Runsaan kilometrin päässä Anjalan kartanosta sijaitsee AnjalaSeuran ylläpitämä Ranta-Pukin kievarimuseo vanhan lauttapaikan rannassa. Päärakennuksen ohessa museoon kuuluu useita
piharakennuksia ja ulkonäyttämö. Yhteislauluiltojen lisäksi museolla järjestetään 22.7. tangokuningatar Aino Niemen ja Kaihoorkesterin konsertti. Museo ja sen kesänäyttelyt ovat avoinna
27.5.-2.9. ti klo 9-12 ja su klo 12-16. Museon rannasta tehdään myös
jokilauttaristeilyjä Kymijoelle tilauksesta.

Tervetuloa Kulttuuripuistoon
Simo Silmu toivottaa
Mari’s Coffeen
asiakkaille hyvää kesää!

Ranta-Pukin kievarimuseo, Anjala

Kouvolan kaupungin kulttuurikeskus Kouvola-talo reunustaa Hotelli Vaakunan ja ns. Pohjola-talon kanssa Kouvolan keskusta-alueen suurinta liikennevaloristeystä Kaunisnurmen kaupunginosan
puolelta. Taloon ajetaan R-kioskin viereisestä risteyksestä.
Arkkitehti Erkki Valovirran suunnitteleman polveilevan rakennuksen sisällä on mm. auditorio, konserttisali ja kahvila. Talon pääkäyttäjiä ovat Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Kouvolan taidemuseo Poikilo ja Kouvolan Kaupunginmuseo Poikilo.
Taidemuseossa nähdään kesän ja syksyn aikana kaksi näyttelyä:
1960-luvulla läpimurtonsa tehneen taidemaalari Ulla Rantasen
pitkän uran takautuva teoskatselmus Vuosikymmenten kuvia 31.5.–
2.9. ja sen jälkeen kuvataiteilija Pekka Nissisen näyttely 27.9.2018–
13.1.2019.

Länsirannan puolella tunnetuin nähtävyys on historialtaan rikas
Anjalan kartano. Alueen muissa rakennuksissa on mm. opetus- ja
liikuntatiloja ja Nuorisokeskus Anjalan majoitushuoneita. Makasiinikahvila ottaa asiakkaat vastaan joka päivä 2.9. asti. Rakennuksen yläkerrassa on esillä vaihtuvia taidenäyttelyjä.
Yleisötapahtumia: mm. kesän avaus 9.6., Illallinen avoimen taivaan
alla 11.8. ja Inkjazz-konsertti Teollisuusmuseossa 31.8.

Elimäentiellä Anjalan kirkon lähellä yleisöä palvelee 360-paikkainen legendaarinen ohjelmaravintola Mari’s Coffee. Talon keittiö on
avoinna joka päivä aamusta iltaan, ja syksystä kevääseen jatkuvat
huippuartistien vierailut täyttavät talon usein ääriään myöten.

Kouvola-talon Poikilo-museot esittelevät kuvataidetta
ja Pohjois-Kymenlaakson kulttuurihistoriaa

Taidemuseon näyttelysaleja

Maailmanperintökohde Verlassa vilkas tapahtumakesä
Verlan tehdasmuseo sijaitsee Kouvolan pohjoisosassa Verlan kylässä ja on avoinna ti-su 2.5.-21.6., joka päivä 25.6.-31.8. ja syyskuussa jälleen ti-su. Museoon tutustutaan oppaan johdolla ryhmissä.
Opastuksia voi saada useilla eri kielillä.

Maailmanperintökohde Verla
Patruunan pytinki, Verla

UPM Oyj:n ylläpitämä Verla hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1996. Maailmanperintökohdealue on yli 20
hehtaarin laajuinen, ja siihen sisältyy museotilojen lisäksi useita
muitakin rakennuksia sekä museoidun tehtaan ympärillä olevia
maa- ja vesialueita. Verlankosken äärellä on mm. noin 7000 vuotta
vanha kalliomaalaus, johon on piirretty punaruskealla värillä kahdeksan hirveä ja kolme ihmistä.
Verlan puuhiomo ja pahvitehdas saivat alkunsa vuonna 1872.
Useimmat suojellut rakennukset ovat arkkitehti Eduard Dippellin
suunnittelemia. Museoalueella on myös kahvilaravintola ja mm.
käsityöpuoteja. Lisäksi kylän alueella on useita majoitustiloja ja
muita palveluja matkailijoille.
Verlan kesä täyttyy monista tapahtumista: mm. M.A. Nummisen
ja Pedro Hietasen konsertista 13.6., Verla-päivän ohjelmasta 18.7. ja
Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistyksen konsertista Kesäillan Sibelius ja ihanimmat tangot 11.8. solisteinaan Sibeliuksen tyttärentytär
Satu Jalas Italiasta ja argentiinalainen tähtilaulaja Martin Alvarado.
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Länsi-Kymen Kulttuuritien kirkkoja

Kesäillan Sibelius ja ihanimmat tangot

Georg Chiewitzin suunnittelema uusgoottilainen Loviisan kirkko valmistui v.
1865, kun aiempi kirkko ja lähes kaikki kaupungin ydinosat olivat tuhoutuneet
suurpalossa 1855. Kirkkosalissa on 800 istuinpaikkaa. Korkean holvikaaren
suojaaman alttarin etuosan täyttää kipsivalos kuuluisan tanskalaisen kuvanveistäjä Bertel Thorvaldsenin (1770-1844) Kööpenhaminan Tuomiokirkon
Kristus-patsaasta.

Loviisan kirkko

Pyhän Henrikin kirkko rakennettiin Pyhtäälle Kymijoen suuhaaran ja TurkuViipuri maantien risteyskohtaan maamme katolisella keskiajalla noin v. 1460.
Kirkko on säilynyt yli 550 vuotta lähes alkuperäisessä asussaan. Salissa on
vanhoja koristemaalauksia, hautausvaakunoita ja arvoesineistöä. 1200-luvulle
ajoitettu Pyhää Henrikiä esittävä puuveistos kuvaa istuvaa juhla-asuista piispa
Henrikiä polkemassa jalkoihinsa hänet surmannutta talonpoika Lallia.

Pyhtään kirkko

8-kulmainen Ruotsinpyhtään puukirkko on maamme vanhin keskeiskirkko.
Se valmistui v. 1771 suunnittelijanaan yliluutnantti ja ritari Olof Glansenstjerna
ja rakennusmestarina Nils Gimberg. Alun perin kirkko oli tervanmusta ja sai
vaalean värityksensä vasta 1898 toteutetussa korjauksessa. Sen yhteydessä
kirkkoon tilattiin Helene Schjerfbeckiltä suurikokoinen alttaritaulu Ylösnousemus. Taiteilijattaren sairauden takia maalaamisessa auttoi kollega Maria Wiik.

Ruotsinpyhtään kirkko

Konsertti Maailmanperintökohde Verlassa lauantaina 11.8.2018 klo 18.00
Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistyksen järjestämän konsertin solisteina tehdasmuseossa ovat Jean Sibeliuksen
Italiassa asuva tyttärentytär Satu Jalas-Risito, viulu ja perinteisen argentiinalaisen tangon mestarillinen tulkitsija
Martin Alvarado, laulu.
Konsertin alkuosaan sisältyy Jean Sibeliuksen jousitriolle v. 1889 säveltämä Sarja A-duuri sekä Romansseja ja Salonkitansseja viululle ja pianolle. Ennen väliaikaa Satu Jalas kertoo joitakin lapsuusmuistojaan Sibeliusten perheelämästä ja esittelee samalla papaltaan 12-vuotiaana lahjaksi saamaansa ”Sibeliuksen viulua”.
Väliajan jälkeen kuullaan tangon rytmiin sovitettuja Sibeliuksen sävellyksiä yhdistettynä Carlos Gardelin ja Astor
Piazzollan argentiinalaisiin sekä mm. Toivo Kärjen suomalaisiin tangoklassikkoihin.
Konsertin muut esiintyjät ovat Esa Ylönen, piano ja musiikinjohto, Eero Kesti, alttoviulu, Maria Urpalainen, sello,
Johannes Raikas, kontrabasso ja Mikko Helenius, bandoneon. Esitettävän musiikin sovitukset: Esa Ylönen, Eero
Kesti ja Mikko Helenius.
Konsertin pääsymaksut: 20/15 euroa. Liput tulevat myyntiin mm. Verlan museossa 1.7.2018.

Elimäen puukirkkoa ja sen hienoa sisustusta pidetään yhtenä arvokkaimpana
maamme 1600-luvun kirkkoarkkitehtuurin kohteena. Sen vanhin osa rakennettiin ilmeisesti jo v. 1638 ja laajennusosat ristikirkon muotoon rak.mestari
Petter Lomanin johdolla 1678. Hienosti koristeltu saarnatuoli on Pernajan
mestarin Lorentz Habermanin tekemä 1650-luvulta. Kaksiosaisen alttaritaulun
kehysrakennelmineen ja veistoksineen lahjoitti Casper Wrede v. 1632.
Punaseinäinen Iitin puukirkko valmistui ensimmäisen kirkon tilalle rakennusmestari Taavi Juhonpojan johdolla v. 1693. Kirkon mallina lienee ollut Tukholman
Katariinan kirkko, ja rakennusteknisenä erikoisuutena on sen korkea aumakatto, joka taittuu alaosiltaan ulospäin. Taidemaalari Felix Frangin (1862-1932)
suurikokoinen alttaritaulu Jeesuksen ristiinnaulitseminen on vuodelta 1917.

Iitin kirkko

Kuusankosken kirkko valmistui vuonna 1929. Sen suunnitteli arkki-tehti
Armas Lindgren, Eliel Saarisen ja Herman Geselliuksen työtoveri 1900-luvun alkupuolelta. Kirkko sai Lindgrenin työpöydällä paljon vaikutteita eri
aikakausien rakennustyyleistä. Tyyliltään kubistis-vaikutteisen alttaritaulun
Jeesus Getsemanessa maalasi taidemaalari Alvar Cawén ja sivuikkunoiden
lasimaalaukset Antti Salmenlinna. Kirkkosalissa on 1250 istumapaikkaa ja
45-äänikertaiset urut.
Anjalan kirkko valmistui 1756.
Se on yhä kylän keskipisteenä.
P-alueelta vie tie Sihvakkalammen uimarannalle ja Wreden
suvun vanhalle hautausmaalle.
Hovimaalari C.G. Eckstenin alttaritaulu vuodelta 1796. Kuninkaanportti. 450 istuinpaikkaa.
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MARTIN ALVARADO

Kansainväliseen kuuluisuuteen kohonnut säveltäjämestarimme antoi ennen kuolemaansa oman viulunsa
lahjaksi Margareta-tyttärensä ja kapellimestari Jussi
Jalaksen 12-vuotiaalle Satu-tyttärelle tämän soittouran kannustimeksi.

Buenos Airesissa asuvaa laulaja Martin Alvaradoa pidetään laajalti argentiinalaisen tangon valovoimaisimpana nykytulkitsijana. Hänen poikkeuksellisen kaunis ja
taipuisa tenoriäänensä yhdistyy konserteissa rentoon
ja karismaattiseen esiintymiseen.

Koko monipuolisen solisti-, kamarimuusikko- ja opettajauransa ajan v. 1943 syntynyt ja Italiaan 1960-luvulla
avioitunut Satu Jalas-Risito on käyttänyt soittimenaan
samaa papaltaan saamaansa viulua.

Suomessakin muutaman kerran vieraillut Alvarado on
kiertänyt Euroopan, Aasian ja Etelä-Amerikan kiertueillaan tiiviisti jo yli 15 vuoden ajan. Hänen suosionsa
kasvoi entisestään, kun hänen konserttinsa voitti latinalaisen musiikin palkintogaalassa Britanniassa vuonna 2013 International Artist of the Year -palkinnon.
Alvaradon ohjelmisto sisältää aina huolella valittuja
tangomusiikin helmiä – vahvalla tunteella ja rehellisen
aidosti tulkittuna. Hänen viimeisimmän albuminsa julkaisi maailmanmusiikin yksi johtavista levyyhtiöistä,
brittiläinen Riverboat Records.

Verlassa Satu Jalas-Risiton laaja-alainen muusikon
taituruus pääsee oikeuksiinsa, kun hän soittaa ensin
Jean Sibeliuksen säveltämän kamarimusiikin vaativat
viuluosuudet konsertin alkupuolella ja siirtyy väliajan
jälkeen kuusijäsenisen tango-orkesterin viulistiksi laulusolisti Martin Alvaradon tueksi.

Kuusankosken kirkko

Anjalan kirkko

SATU JALAS-RISITO

Elimäen kirkko

Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys kiittää Kouvolan kaupungilta, Loviisan kaupungilta,
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä, JEV-säätiöltä ja Jaalan kotiseutusäätiöltä
myönnetystä taloudellisesta tuesta yhdistyksemme tämän vuoden toimintoihin.

15

Kymi Sunin jokituvat, Kouvola

Moision kartano, Elimäki

Loviisan Sibeliuspäivät

Pekkaniskan Pojat

Loviisan Wanhat Talot

Arboretum Mustila
Loviisan tori

Elimäen Pestoomarkkinat

Tervetuloa loma-ajan ja
viikonloppujen elämysretkille!
www.visitloviisa.fi

www.visitkouvola.fi

www.iitti.fi

