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”Monelle tulee Kouvolasta mieleen keskusta, 
mutta Kouvolassa on paljon muutakin kuten 
mielettömän kaunista luontoa. Itse mainostan 
mielelläni Repoveden kansallispuistoa. Siellä 
samoilen joka kesä.

Kouvolassa käyn sukulaisilla, sillä perhee-
ni asuu yhä kaupungissa. Lapsiystävällinen 
Kouvola on ollut hyvä paikka kasvaa ja varttua. 
Muistoihin on piirtynyt pieniä hetkiä lapsuu-
desta, kuten Kankaronmäessä sijaitsevan ko-
timme läheinen nyppylä, jossa pulkkailimme 
ennen saunomista. Se oli olevinaan aikoinaan 
isokin vuori.

Liikuntamahdollisuuksia on paljon, ja penk-
kiurheilijalle riittää ohjelmaa. Kesäisin seuraan 
pesistä ja talvisin lätkää ja korista. Itse pelasin 
Kouvolan Susissa jalkapalloa toistakymmentä 
vuotta. Shoppailupaikoista mainio on Kaup-
pakeskus Veturi.

Olen ylpeä juuristani ja tuon Kouvolaa aina 
mahdollisuuksien mukaan esille. Hovikuvaa-
jani Nadi Hammouda on myös sattumoisin 
Kouvolasta. Kun juonsin Miss Suomi -kisoja 
ja Nadi kuvasi, niin todettiin taas kerran, että 
mitäs me kouvolalaiset.”

Some- ja mediapersoona Janni Hussi:
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”Fiilistelen altavastaajan mentaliteetilla. 
Hesalainen artisti käy Sibelius-lukiota ja levy-
yhtiö poimii hänet sieltä. Minä aloitin Kou-
volan kävelykadulla Manskilla katusoittajana. 
Sieltä minut bongattiin alaikäisenä Bar Cafe 
Columbiaan. Esiinnyin myös heidän teltassaan 
Kotkan Meripäivillä. Olen tykännyt siitä, että 
pitää tehdä duunia päästäkseen eteenpäin.

Kouvolassa käydessäni poikkean kodin 
lisäksi BarQ:ssa. Se on tärkeä paikka. Siellä oli 
levynjulkkarini ja siellä tapaan tuttuja. Minussa 
alkaa olla nostalgisoivaa vanhusta. Olen huo-
mannut ajelevani Kaunisnurmella ja fiilistele-
väni. Siellä on musaopisto, jossa soitin kitaraa. 
Siellä asui myös paljon frendejä.

Kouvolasta elää vahvoja stereotypioita. 
Yritän olla jauhamatta niitä eteenpäin.  
Kerron tarinaa siitä, mitä kaupunki   
tarjoaa. On paljon kulttuuria ja 
urheilua ja hyvät olosuhteet. 
Pikkupoikana Tykkimäki 
oli valtava paratiisi.

Niille, jotka eivät ole Kou-
volassa käyneet, suosittelen 
perusnähtävyyksiä kuten Verlaa. 
Kaupungissa on myös hyvä ravin-
tolaosasto. Lätkä kukoistaa, koris 
oli oma lajini. Ja futis, 
mutta musahommat veivät.”

Kuva: Kerttu Malinen
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VERLAN TEHDASMUSEO
Verlantie 295, 47850 Verla
puh. +358 2041 52170
museum.verla@upm.com

Verla on historiallinen tehdaskylä, UNESCOn maailman perintökohde ja 

suomalainen kulttuuriaarre vailla vertaa. Ihaile kaunista maalais miljöötä 

päiväretkellä, tai majoitu tehdas museon vehreässä pihapiirissä 1800-luvun 

lopun tunnelmaa henkivissä työläismökeissä.

Tutustu ja ihastu osoitteessa verla.fi

Verla on UPM:n omistama ja ylläpitämä.
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Helmen 
paljastus
MONELLA ON mielipide Kouvolasta, mutta harva 
tuntee Kouvolan. Sen sijaintikin tuntuu olevan 
epäselvä. Junamatka Kouvolasta kestää reilun 
tunnin Helsinkiin ja kaksi tuntia Pietariin.

Kouvola on siitä jännä pikkukaupunki, että sillä 
on oma kansallispuisto Repovesi, oma maailman-
perintökohde Verla, oma huvipuisto Tykkimäki ja 
oma puulajipuisto Arboretum Mustila. 

Urheilu on kunniassa. Pääsarjatasolla pelataan 
korista, lätkää ja pesäpalloa. Kouvola on myös kult-
tuurikaupunki, jossa konsertoi Kymi Sinfonietta ja 
viihdyttää Kouvolan Teatteri.

BETONIA ON Kouvolassa ennakkotietoa vähem-
män. Pääosa kaupungista on maaseudun rauhaa, 
metsää ja järviä. Kouvola on Suomen suurimpia 
mökkipaikkakuntia 7700 mökillään.

Pitkästä historiasta kertovat kaupungin lähes 
kolmekymmentä kartanoa, ja vanhat kasarmi- ja 
teollisuusrakennukset, jotka ovat nyt muussa 
käytössä.

KOUVOLASTA EI tiedetä kaikkea, sillä kouvolalai-
set eivät pidä pahemmin meteliä kotikaupungis-
taan. Sen on annettu pysyä kätkettynä helmenä.

Tosin tänä vuonna saattaa salaisuus paljastua 
ja tietoa Kouvolan erikoisuuksista levitä muualle 
Suomeen. Vieraita virtaa asuntomessujen perässä.

Tulija voi perehtyä samalla vanhempaankin 
arkkitehtuuriin. Paljon ei ole mainostettu sitäkään, 
että meiltä löytyy Alvar Aallon suunnittelema 
kokonainen tehdas- ja asuinalue.

Tervetuloa! 
Päätoimittaja Raija Sierman, Live & VisitKouvola

”Tutuilleni kerron, että Kouvola on huo-
mattavasti mainettaan parempi. Se on 
pikkukaupunki, jossa kaikki on lähellä ja 
homma toimii.

Kun vierailen kotikulmilla, käyn 
yleensä Allun torikahvilassa heittämässä 
tuttujen kanssa tarinaa. Minulla on yhä 
paljon ystäviä ja kavereita Kouvolassa. 
Liigapeli, korispeli tai pesäpallopeli osuu 
usein ohjelmaan. Kouvolassa on huima 
kattaus menestyviä seuroja: KooKoo 
liigassa, KPL pesäpallossa, Kouvot korik-
sessa, Mypa ja Sudet futiksessa.

Olkun poikien lakritsaa ei tietenkään 
voi ohittaa ja sitä toimitetaan minulle 
usein Helsinkiin, kuten myös loistavaa 
Pulla Peltolan leipää. Niitä hankin 
tietysti myös heti Kouvolaan ja mökille 
Valkealan Rapojärvelle saapuessani. 
Kotikaupunkiin on aina kiva tulla.

Nuoruuden urheiluvuosilta on paljon 
muistoja. Tornionmäki, Sarkolan koulu ja 
Sarkolan yleisurheilukentän legendaari-
nen hiilimurska. Nuorena oli tapana ko-
koontua viikonloppuisin Alfan lipan alla. 
Siellä tuli muutamana iltana päivystet-
tyä. Ravintola Kultaisessa Kannuksessa 
tilasin ensimmäiset Mustat ryssät.

Kouvola on kotikaupunkini enkä 
koskaan ole häpeillyt sitä. Olen ylpeästi 
kouvolalainen.”

Urheilutoimittaja 
Mika Saukkonen:

”Kouvolassa on huima 
kattaus menestyviä seuroja: 
KooKoo liigassa, KPL pesä-
pallossa, Kouvot koriksessa, 
Mypa ja Sudet futiksessa.”

OLEN YLPEÄSTI

KOUVOLALAINEN
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Anne Hasun ja Paavo Hakkaraisen 
uuden kodin iso  35 neliön terassi 
avautuu ilta-auringon suuntaan.

Avointen ovien koti
Anne Hasu ja Paavo Hakkarainen muuttavat uuteen 
omakotitaloonsa sitten, kun siellä on käynyt ensin yli 
satatuhatta tuntematonta ihmistä.

KORIAN PIONEERIPUISTON asuntomessu-
alueella nousi ensimmäisenä harjakorkeuteen 
Anne Hasun ja Paavo Hakkaraisen omakoti-
talo.

Seinäelementit Hakkarainen kasasi ystävi-
ensä kanssa. Ulkotyöt hän viimeisteli kesän ja 
syksyn aikana, talvi menee sisätöissä.

”Teen taloa omien töiden ohella”, sanoo 
Hakkarainen, jonka firma Tehopari Oy on 
erikoistunut vesikattojen asennukseen ja huol-
toon. ”Olen tarkoituksella vähentänyt omia 
urakoita.”

PARISKUNNAN TALOSTA tulee yksikerroksi-
nen kahden ihmisen koti, jossa asuintilaa on 
135 neliötä. Lisäksi varasto-, autotalli- ja katosti-
laa noin on 70 neliötä.

”Lähtökohtana on helppokulkuisuus ja laa-
dukkaat materiaalit. Rakennamme yhdessä 

kerroksessa olevaa ikääntyvän pariskunnan 
kotia”, kertoo Hasu, joka pyörittää Elimäellä 
Moision Taide- ja Pitokartanoa.

Taloon tulee keittiöön avautuva olohuone, 
makuuhuone sekä oma työhuone kummalle-
kin yrittäjälle. Vesikiertoinen lämmitys kulkee 
lattian alla.

Viime viikkoina mietinnässä ovat olleet ma-
teriaalivalinnat ja uuden kodin huonekalut.

”Talon kohdenimi on Taide. Sisustukses-
ta meillä on yhteinen ajatus. Kodissamme 
nähdään designiä ja taidetta maalauksista 
veistoksiin.”

TARKEMMIN SISUSTUKSEN yksityiskohdista 
ei saa kertoa ennen messuja. Ja koska mes-
sukohteesta on kysymys, kaiken pitää olla val-
mista pihaa myöten määräaikaan mennessä.

Ennen kuin pariskunta pääsee itse muutta-

maan taloonsa, siinä on avoimet ovet kaikille 
asuntomessujen vieraille. Edellisten vuosien 
perusteella odotetaan jopa 130 000 kävijää.

”Tiesimme mihin ryhdyimme. Olemme 
seuranneet asuntomessuja pitkään”, Hakkarai-
nen sanoo.

Sijainti Pioneeripuiston historiallisella alu-
eella houkutti Kouvolan Mielakassa asuneita 
rakentajia. Hasun työmatka Elimäelle ja Hak-
karaisen ajot Helsinkiin lyhenivät vartilla.

”Myös luonto ratkaisi. Takapiha laskeutuu 
Kymijoen uomaan ja vieressä on jylhä metsä”, 
Hasu sanoo.

TEKSTI JUKKA BEHM / KUVAT JOHANNES WIEHN

Paavo Hakkarainen on rakentanut 
uutta kotia pääasiassa itse. Ilmas-
tointi-, putki- ja sähkötyöt tulevat 
aliurakoitsijoilta.
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20.–22.4.  Taikapäivät. Solmu Mäkelä –taikakilpailut ja yleisönäytökset.

3.–4.5. LEMPO – kansanmusiikin ja -tanssin juhla.

6.–12.5.  Kouvola 10 vuotta, tapahtumia eri puolilla kaupunkia.

11.5. Elämää Sydämellä, lifestyle tapahtuma. Kouvolan keskusta.

15.–18.5.  Lasten teatteritapahtuma KUULAS. Kuusankoskitalo.

7.-8.6. Kouvolan XXIII Dekkaripäivät – kirjallisuustapahtuma.

14.–15.6.  Kymi GP – kansainvälinen ravitapahtuma. Ravirata.

12.7. Asuntomessujen avajaisjuhlinta jatkuu kävelykatu Manskilla

12.7.–11.8.  Asuntomessut. Korian Pioneeripuisto.

18.–21.7.  KYMI LIBRI – kirjamessut. Myllykoski.

19.-20.7. Rock In The City. Kirkkopuisto

24.–25.8.  Rallicross SM & RallyX Nordic. Tykkimäen moottorirata.

2.–3.8. Kymijoki Beer Festival -olutjuhlat.  Korian Kallioniemi.

2.-3.8. Iskelmäkesä. Kirkkopuisto

2.-3.8. Kouvola Rock City –festivaali. Urheilupuisto

3.–4.8. Wiipurintien markkinat. Kasarminmäki.

5.-11.8. Kyläjuhlat. Kävelykatu Manski.

9.8.  Taiteiden Yö. Tapahtumia eri puolilla kaupunkia.

10.8. Kouvolan Komia – musiikkia ja ohjelmaa kaupungin keskustassa.

17.–18.8.  ExtremeRun. Hyvän mielen juoksutapahtuma.

23.8.  InkJazz. Musiikkitapahtuma. Inkeroinen.

7.–8.9.  Lähiruokamessut. Elimäki.

8.10.  Senioreiden Suhinat. Kaupungin keskusta.

LISÄÄ TAPAHTUMIA: VISITKOUVOLA.FI 

Asuntomessut järjestetään Kouvolan Pioneeri-
puistossa 12.7.–11.8.2019. Pioneeripuiston asuinalue 
rakentuu Korian vanhalle kasarmialueelle, Kymi-
joen jylhän rantamaiseman läheisyyteen. Vanhat 
venäläisten rakennuttamat punatiiliset kasarmira-
kennukset yhdessä uljaan maiseman kanssa luovat 
alueelle luonnetta.

Asuntomessualue on lähes Korian sydämessä, 
noin kuuden kilometrin päässä Kouvolan keskus-
tasta. Alueella esitellään vähintään 27 kohdetta 
– omakotitaloja, paritaloja, rivitaloja ja korjausraken-
nettuja asuntoja.

Pioneeripuiston asuntoalueeseen voi tutustua 
hyvissä ajoin etukäteen. Sivulta asuntomessut.fi/
kouvola löytyy tärppejä messukohteiden edisty-
mistä seuraaviin some-kanaviin. Sinne tulevat myös 
myyntiin ennakkoliput.

Ryhmät voivat tutustua messualueeseen ja vara-
ta lyhyet esittelyt niin kohteista kuin Kouvolasta. 
Lisätietoa: asuntomessut.fi/ryhmat 

Asuntomessujen viralliset oheiskohteet ovat 
Unescon maailmanperintökohde Verlan tehdas-
museo, Taideruukki vanhassa tehdasmiljöössä ja 
Ankkapurhan kulttuuripuisto.

POIMINTOJA

TAPAHTUMISTA

Asuntomessut Kouvolassa
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Hotelliloma, jossa lapsiperheen on hyvä olla!

Meillä ei tule koskaan tylsää, sen takaavat kodikkaat ja viihtyisät huoneemme, ranskalainen bistro 
Frans & Rose sekä brittiläistyylinen ravintola Aula. Lapsiperheen lempparipaikat sijaitsevat viiden 

kilometrin päässä hotellilta; Tykkimäen huvipuisto ja Aquapark sekä tietysti Kouvolan Prisma-
keskuksessa sijaitseva, ympäri vuoden avoinna oleva Tykkimäki Actionpark. Aivan Kouvolan 
matkailukeskuksen lähellä sijaitsevaan hotelliimme on helppo tulla monelta suunnalta. Siksi 

hotellimme sopii erinomaisesti myös kokousten ja illanviettojen järjestämiseen.

PARASTA KOUVOLASSA

Omistajan hinnat ja Bonukset saadaksesi tarvitset vain käynnin osoitteessa:

Lisätietoja: sales.kymenseutu@sok.fi, puh. 010 783 9100 
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

SOKOSHOTELS.FI 

Original Sokos Hotel Vaakuna
Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola
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Kauppalankatu 1, 45100 Kouvola
Kauppakatu 1, 45700 Kuusankoski

www.rosso.fi

Ihan kuin Italiassa!
Koko perheen suosikkiravintola.



Arboretum 

Mustilassa riittää 

paksuja runkoja 

halailtavaksi.

ARBORETUM MUSTILA
Alppiruusujen kukinnan aikana touko-
kesäkuun vaihteessa 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 har-
vinaisuuksista voi ostaa Mustilan kasvi- ja sie-
menmyymälästä ja istuttaa vaikkapa omaan 
metsään tai pihapiiriin.

VIINITUPA
Arboretumissa käymisen lomassa voi mais-
tella Mustila Viinin marjaviinejä ja liköörejä. 
Mustila Viinin juomat on valmistettu puhtais-

Kuutostien 
varrella
Kuutostie on Kouvolan halkova valtasuoni. Elimäen koh-
dalla voi tutustua Arboretum Mustilaan ja sen taimimyy-
mälään, käydä lasillisella Viinituvassa ja herkutella Piika 
ja Renki -kahvilassa. Vierailun arvoisia paikkoja ovat myös 
Moision kartano ja Elimäen kirkonkylä.

ta kotimaisista raaka-aineista. Niistä puolet 
tulee lähiseudun sopimusviljelijöiltä, loput 
kotipuutarhoista ja villistä luonnosta.

PIIKA JA RENKI
Tunnelmallisen kesäkahvilan vanha maalais-
rakennus näkyy Kuutostielle. Kahvilan vintillä 
on taidenäyttely. 

KIRKONKYLÄ
Elimäellä kannattaa poiketa syksyllä Pestoo-
markkinoiden aikaan. Tutustumisen arvoinen 
on myös kotiseutumuseon pihapiiri rakennuk-
sineen. Erikoisuutena on Kuutostielle näkyvä 
tuulimylly, joka kuului alkujaan Mustilan karta-
nolle. Elimäen puukirkko rakennettiin vuonna 
1638 suorakaiteen muotoiseksi, mutta laajen-
nettiin myöhemmin ristikirkoksi. Huomion 
vievät omaleimainen alttarilaite ja alttaritaulu, 
barokkityylinen kuoriaita sekä saarnastuoli.

ALPPIRUUSULAJIKKEITA

Raisa. Kun Mihail Gorbatšov sai Arbore-

tum Mustilasta neljä alppiruusulajiketta, 

hän ihastui laakeaan ja punakukkaiseen. 

Se nimettiin Neuvostoliiton presidentin 

vaimon mukaan.

Axel Tigerstedt. Valkokukkainen, keskikor-

kea alppiruusulajike. Sai nimensä Arbore-

tum Mustilan perustajan pojanpojalta Axel 

Tigerstedtiltä (1930–2010).

Hellikki, Kullervo ja Pohjolan tytär. Kasveja 

ristiessä inspiraatiota on antanut Kalevalan 

nimistö.

P. M. A. Tigerstedt. Nimetty professori Peter 

M. A. Tigerstedtin mukaan, joka johti alp-

piruusujen ja atsaleojen jalostusohjelmaa 

Helsingin yliopistossa vuosina 1973–2000.
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Anu Pentik on tehnyt 

viime vuosina uniikkia 

taidetta.

Moision Taide- ja Pitokarta-

no on kunnostettu entiseen 

loistoonsa kattomaalauksia ja 

-ornamenttejä myöten.

”Posiolla ja Pellossa oli Pentikin tehtaanmyymälä ja halusin sellaisen 

myös seudulle, jossa vartuin. Niin syntyi matkailijoille suunnattu Ky-

men Paviljonki vuonna 1990 Kuutostien ja valtatie 12 leikkauskohtaan, 

Kymijoen läheisyyteen.

Aluksi tiloissa toimi Paperitaidegalleria. Maailmalla vastaavia galleri-

oita on, idean sain New Yorkista. Kuusankoski oli gallerialle täydellinen 

paikka. Kymi-yhtiö oli iso paperintuottaja ja isäni oli ollut sen tehtailla 

töissä. Kun hän toi viikonlopuksi paperirullan kotiin, minä piirtelin sen 

täyteen.

Nykyisin Paperitaidegallerian tilalla toimii Pentik Galleria. Tämän 

vuoden maaliskuusta syyskuuhun siellä on Kansainvälistä Keramiikka-

taidetta -näyttely. Oma näyttelyni Saven Tarinoita avautuu lokakuun 

alussa.

Kun Kouvolan Teatterin johtaja Tiina Luhtaniemi soitti ja kysyi, 

voisiko minusta tehdä näytelmän, olin pari päivää pökerryksissä. Tiina 

puhui ympäri kertomalla tarinasta, jossa orpo ja kouluttautumaton 

tyttö toteuttaa unelmansa, kun jaksaa taistella ja saa ympärilleen 

hyviä ihmisiä.

Hän lupasi hankkia hyvän käsikirjoittajan. Hän hankki Eppu Nuoti-

on. Eppu on lukenut kaikki minusta tehdyt kirjat ja vieraillut luonani 

useasti. Äskettäin hän oli miehensä Kurt Nuotion kanssa viikon luona-

ni Posiolla. Hän tuntee minut jo paremmin kuin minä itse.”

PENTIKIÄ KOUVOLASSA

Anu – näytelmä naisesta, joka loi savesta kokonaisen maailman. 
Ensi-ilta Kouvolan Teatterissa marraskuussa 2019.

Pentik Gallerian Saven Tarinoita -näyttely 1.10. 2019 alkaen.

Poikilo-museoiden pihalla olevat massiiviset Ogoh-ogoh-

veistokset.

Anu Pentik

MOISION TAIDE- JA PITOKARTANO
Lähellä Mustilaa on arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema 
empirekartano, joka on kunnostettu entiseen loistoonsa katto-
maalauksia ja -ornamenttejä myöten. Tiloissa toimivassa Moision 
Taide- ja Pitokartanossa on vaihtuvia taidenäyttelyjä. Yläkerrassa 
on esillä on myös Wäinö Aaltosen (1894–1966) muistonäyttely 
kartanon omasta kokoelmasta.

• Arboretum Mustila / Mustilantie 57, Elimäki / 
 www.mustila.fi

• Mustila Puutarha / Mustilan Puistotie 23, Elimäki /    
 www.mustilanpuutarha.fi

• Mustila Viini / Mustilan Puistotie 21, Elimäki / 
 www.mustilaviini.fi

• Piika ja Renki / Mustila – Elimäki / 
 www.piikajarenki.fi

• Moision Taide- ja Pitokartano / Moisiontie 163, Elimäki / 
 www.moisionkartano.fi

• Pestoomarkkinat / Vanhamaantie 17, Elimäki / 
 www.elimäenpestoomarkkinat.fi

• Elimäen kotiseutumuseo / Alppiruusuntie 98, Elimäki / 
 www.kotiseutumuseo.fi

• Elimäen kirkko / Vanhamaantie 16, Elimäki 

• Kymen Paviljonki / Helsingintie 408, Kouvola / 
 www.kymenpaviljonki.fi

www.visitkouvola.fi

KERAAMIKOKSI
KUUSANKOSKELTA
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Ankkapurhan kulttuuripuisto

Tutustumiskohteina mm. Anjalan kartano, 
Alvar Aallon suunnittelema asuinalue,  

sekä Makasiinikahvila taidenäyttelyineen.  
 

Ohjelmaa ja opastuksia ympäri vuoden.  
 

Kysy lisää!
   
   040 540 0049  
   nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi

 www.ankkapurha.fi

Majoitut mukavasti

Oheiskohde

Herkuttelet
Seikkailet

Asuntomessujen ajan  
12.7.-11.8.

Päiväleirit lapsille
Melontaa ja maastopyöräilyä

Opastettuja kierroksia

Ankkapurhassa

Ohjelmat toteuttaa:



Lara Lapsekas
Saapuu lastensa kanssa ja jättää autonsa 
ilmaiseen parkkiin keskustaan. Käyttää lapset 
Jaakonpuiston liikennepuistossa. Pikainen 
käynti Tykkimäen Action Parkissa vai sittenkin 
riehumista Hampstapuiston leikkivälineissä? 
Hiki ehtii kuivua vain vähän ennen kuin Lara 
pesueineen osallistuu Kuulas-festivaaleille. 
Tuliaiseksi ostetaan Kouvolan lakritsia. 

• Jaakonpuisto / Kalevankatu 7, Kouvola
• Tykkimaki Action Park / Tommolankatu 9,   
  Kouvola/ www.tykkimaki.fi
• Hampstapuisto / Käsityöläiskatu 3, Kouvola
• Lastenteatteritapahtuma Kuulas / 
 www.kuulas.info
• Kouvolan Lakritsi / www.kouvolanlakritsi.fi

3 eri Kouvola-päivää
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Birgit Baariperho
Astuu junan kyydistä asemalle ja suuntaa 
ensin Kahviputiikki Papulaariin erikoiskahvil-
le. Sieltä matka jatkuu Gastropub Betonyyn 
ennen kuin on aika siirtyä entiseen elokuvate-
atteriin Kino Kouvoon, jossa alkaa akustinen 
rock-konsertti. Keikan jälkeen Lamykinsiin 
syömään ja The Bankiin lasilliselle. Tuliaiseksi 
löytyy Inka Paahtimon vahvaa Sysikymi-kahvia 
ja Nirvanan teetä. 

• Papulaari & Nirvana / Kauppamiehenkatu 1,  
 Kouvola / www.papulaari.fi
• Gastropub Betony / Oikokatu 2, 
 Kouvola / www.betony.fi
• Kino Kouvo / Keskikatu 10, Kouvola
• Lamykins / Kauppakeskus Hansa, Torikatu 3,  
 Kouvola
• The Bank / Kouvolankatu 9, Kouvola

Karri Kultturelli
Tulee Kouvolaan bussilla ryhmän mukana ja 
menee Kouvolan Teatteriin katsomaan musi-
kaalin. Palaa heti seuraavalla viikolla kuunte-
lemaan Kymi Sinfoniettan konsertin Kuusan-
koskitalolla. Käy samalla reissulla Taideruukilla 
shoppailemassa käsityöläisten pajoissa, kahvilla 
Cafe Ruukittaressa ja katsoo Pato Klubin uu-
simman näyttelyn. Tuliaisena Littlebit– 
designin valmistama Jared Leton letkautuk-
sesta syntynyt  F**k You I Love Kouvola -koru. 

• Kouvolan Teatteri / Salpausselänkatu 38,   
 Kouvola / www.kouvolanteatteri.fi
• Kymi Sinfonietta / www.kymisinfonietta.fi
• Kuusankoskitalo / Kymenlaaksonkatu 1,   
 Kuusankoski
• Taideruukki / Kyminväylä 2, Kuusankoski /   
 www.taideruukki.fi
• Littlebitdesign / Kyminväylä 2, 
 Kuusankoski / www.littlebitdesign.fi

Shoppailua, baareja, puistoja, konsertteja vai jotain ihan muuta? 
Rakensimme ohjelmaa kolmelle erilaiselle Kouvolan kävijälle.
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Kaakkois-Suomen
suurin kauppakeskus

ma–pe
la
su

10–20*
10–18*
12–18*

Kauppakeskus Veturi
Tervasharjunkatu 1 

45720 Kuusankoski

*Erikoisliikkeiden minimiaukiolo. Tarkista liikekohtaiset  
aukioloajat ja ajankohtaiset tarjoukset Veturin nettisivuilta.

www.kauppakeskusveturi.fi

LUKITTAVAT

”LEMMIKKIBOXIT”
JA KARAVAANAREILLE

VESIPISTEET

RINKI–EKOPISTE
ULKOALUEELLA

SÄHKÖAUTOJEN
LATAUSASEMA

ILMAINEN

ELÄMYKSELLINEN

ELOKUVA- 
TEATTERI

TOIMIVAT LASTEN-
HOITOTILAT

1800
MAKSUTONTA

PARKKIPAIKKAA

LÄHES 80
LIIKETTÄ

Wi-Fi
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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 laskuvarjo-
kerho. Sillä on noin 900 jäsentä, 
ja hyppyjä tehdään vuosittain 
lähes 15 000.

Kouvolan Mielakka on lumilau-
tailija Roope Tonterin kotimäki. 
Tonterilla on kaksi maailman-
mestaruutta big airista ja yksi 
slopestylestä. 

Kouvolan Pallonlyöjät 
pelasi SM-sarjassa pe-
räkkäin 31 kautta vuosina 
1952–1982. Nyt sarjatason 
nimi on Superpesis. 

Koripalloseura Kouvot on 
voittanut neljä Suomen 
mestaruutta (1995, 1999, 
2004, 2016) ja kerran Suo-
men cupin (1998). Nimi 
Kouvot tulee karhusta, ja 
karhu on seuran logos-
sakin.

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 Leverku-
senissa.

Ilmari Salminen voitti vuonna 
1936 Berliinin olympiakisoissa 
ensimmäisenä kilpailupäivänä 
kultaa 10 000 metrillä ajalla 
30.15,4. Nyt hänet näkee juok-
semassa patsaana Kouvolan 
Teatterin lähellä.

Urheilukaupunki 
Kouvola

Ei ole monta urheilulajia, jota ei voi 
Kouvolassa seurata tai harrastaa. 

Mutta tiesitkö tämän kouvolalaisesta 
urheilusta?

Urallaan 12 ammattilaisotte-
lua otellut ja niistä seitsemän 
voittanut Suvi Salmimies on 
saanut oppinsa harrastamal-
la Kouvolassa brasilialaista 
jujutsua.

Kun Kymi Ring valmistuu, 
Kouvolan kupeessa on täysipit-
kä formularata. Ehkä juuri siksi 
Kouvolan ammattikoulussa 
on Motorsport-mekaanikon 
koulutusohjelma. 

Kouvolassa on kaksi keilahallia, 
neljä jäähallia, kolme jalkapal-
lostadionia, neljä keinonur-

mikentää sekä eri lajien talvi-
harjoitteluun Sami Hyypiä 

Areena.

Kouvolassa järjestetään 
vuosittain kansainvälinen 
Herman Kare -painitur-
naus.

Kouvolassa toimii yli 100 urheiluseuraa. 
Suurpujottelua ja rattikelkkailua ei voi 
kaupungissa harrastaa, mutta melkein 
kaikkea muuta.

Kouvola Indians valittiin Suomen 
amerikkalaisen jalkapallon vuoden 
seuraksi vuonna 2005. Kaudeksi 2013 
seura nousi Vaahteraliigaan pariksi 
kaudeksi. 

Kouvolassa on 100 kilometriä latuja ja 
saman verran pyöräteitä. Verkosto on 
niin tiheä, että moni pääsee pyöräile-
mään ja hiihtämään läheltä kotiovea.

Käyrälammen rannalla on Kou-
volan oma Beach Volley Stadion. 
Siellä on lajin harrastajille 12 
kenttää.

Sudet voitti jalkapallossa ainoan 
mestaruutensa vuonna 1940. 
Viipurista Helsingin kautta Kou-
volaan siirtynyt seura on saanut 
kerran pääsarjatasolla myös 
hopeaa ja neljästi pronssia. Viime 
vuosina Sudet on liikkunut hissillä 
Kakkosen ja Kolmosen väliä.

Kouvolalaisella Timo Toi-
vosella on laskuvarjohypyn 
Suomen korkeusennätys, 
9 302 metriä. Vapaassa 
pudotuksessa hänellä on Eu-
roopan ennätys, 8 125 metriä. 
Toivosella on myös painonnos-
ton Pohjoismaiden mestaruus 
sarjassa 56 kg.

PENKKIURHEILUA 
KOUVOLASSA

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



UNESCOn maailmanperintö-
kohde Verlan puuhiomo ja 
pahvitehdas johdattaa pahvin-
valmistuksen historiaan.

Tarinoiden 
Verla

Tehdasmuseon aukioloajat

Kesäkaudella 2.5.–30.9. tiistaista sunnuntaihin 
klo 11–16, 24.6.–31.8. joka päivä klo 10–18. 
Suomenkieliset opastukset alkavat tasatunnein, 
muut kielet sopimuksen mukaan. Päivän vii-
meinen opastettu kierros alkaa sulkemisaikaan. 
Juhannusaattona, juhannuspäivänä ja talvikau-
della tehdasmuseo on suljettu. 
www.verla.fi

Verlan pahvitehtaan rakennuksissa toimiva UPM 
Verlan tehdasmuseo on Suomen ensimmäinen teh-
dasmuseo. Siihen voi tutustua ainoastaan oppaan 
johdolla. Opastettu tehdaskierros sisältää kiehtovia 
tarinoita tehtaan arjesta ja persoonista.

Vuonna 1996 Verlan puuhiomo ja pahvitehdas 
pääsi UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Kos-
kenpartaalla 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 perinnepe-
rennat kuten syysleimut, ukonhatut ja päivänliljat. 
Puutarhassa järjestetään opastettuja kierroksia 
tehdasmuseon puutarhurin johdolla.

Verlankosken niskassa on punavärillä tehty kal-
liomaalausten 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 

   

”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 vähän matkan päähän. Sitten hän siirsi sen 
takaisin ja sanoi, että näin hän sen tekisi.”

”Puuseppä Matti Mustonen teki viraabeli-
töinään ruumisarkkuja tehtaalaisille. Arkut 
hän valmisti mittojen mukaan. Kun askel 
lyhentyi ja työtahti hidastui, Matti alkoi kul-
kea perässä mittanauha kädessä. Työnteki-
jältä katosivat äkkiä pikkuvaivat.”

Jussi Lemminkäinen, 

Verlan pitkäaikainen pääopas. 

Kuva: UPM

”Patruuna Bruno Breitenstein kiersi tehtaan 
iltaisin säntillisesti samaan aikaan. Kerran 
patruunalla oli menoa ja hän oli aikatauluaan 
tuntia varhaisemmin kuivaamon nurkalla. Siellä 
oli joukko miehiä tupakalla. Patruuna muistut-
ti, että tehtaalla ei saa polttaa. Yksi miehistä 
huomautti, että patruuna tuli paikalle väärään 
aikaan. Asia oli sillä käsitelty.”

www.visitkouvola.fi16

Tiilinen kuivaamorakennus 

on Eduard Dippellin 

suunnittelema.



MITEN REPOVEDELLE PÄÄSEE?
- Kortiton kaakkuri

”Kuulepas kaakkuri, on pakko mainita, että 
lajitovereidesi kovaäänistä sinfoniaa saa seu-
rata aika usein Repoveden kansallispuiston 
maisemissa.

Mutta kuinka sinne pääsee? Repovesi löytyy 
Kouvolasta niin kuin moni muukin hyvä asia. 
Se on Etelä-Suomen suosituimpia luontomat-
kailukohteita, ja sesonkiaikoina kesällä sen 
poluilla on jopa ruuhkaa. Silloin Erä-Jorma 
pysyy kansallispuistosta kaukana ja käy siellä 

Erä-Jorma / Repovedellä
Kysy mitä tahansa luontomatkailusta, niin Erä-Jorma selvittää tai sepittää.

WWW.LUONTOON.FI/REPOVESILISÄTIETOA

Aktiviteettejä muun muassa: 
patikointi- melonta- ja lumikenkäretket 
(www.kuutinkolo.fi),  
ohjelmapalvelut yrityksille ja ryhmille maalla 
ja vesillä (www.kymisun.fi), 
ohjelmapalvelut (www.repovesikeskus.fi), 
(www.tervarumpu.fi) ja (www.seikkailuviikari.fi)

sen sijaan ruskan laskeuduttua omassa yksityi-
sessä rauhassa.

Parhaiten puistoon pääsee autolla, joten 
kaakkurin kannattaa hankkia kortti, pyytää 
kaverilta kyyti tai nostaa peukku pystyyn. Puis-
toon on kolme sisäänkäyntiä. Pohjoisin parkki-
alue on Saarijärvi, eteläisin Tervajärvi ja läntisin 
Lapinsalmi. Kesäisin kortitonkin kiittää, sillä 
silloin Repovedelle ja Verlaan liikennöi bussi. 
Puistoon pääsee myös Mäntyharju-Repovesi-
pyöräilyreittiä pitkin ja Kultareitin Tuuletar II 
-laivalla.”

KUINKA PITKIÄ LENKKEJÄ 
REPOVEDELLÄ ON?
- Teppo V. Mäkynen

”Erämies on eri mies, mutta Erä-Jorma uskoo, 
että Teppo jaksaa kävellä viiden kilometrin 
mittaisen Ketunlenkin. Siihen tosin kuuluu yli 
200 portaan kipuaminen lähes pystysuoraa 
Katajavuoren rinnettä sekä Määkijänsalmen 
ylittäminen lihasvoimaa vaativalla Ketunlossilla.

Jos polvea kolottaa, voi valita Korpinkierrok-
sen. Se on lyhyin reitti. Se kiertää puiston poh-

joisosassa olevan Olhavanlammen ja ohittaa 
jylhän Olhavanvuoren.

Kaakkurinkierroksella on mittaa 26 kilomet-
riä. Se kulkee kaikkien Repoveden nähtävyyk-
sien ja parkkipaikkojen kautta. Erä-Jorma 
varaa sen vaeltamiseen päivän tai pari, sinä 
voit varata kolmekin.

Ota mukaan teltta tai laavu. Reittien varrella 
on klapeilla varusteltuja nuotiopaikkoja, joille 
on helppo leiriytyä. Muutamia mökkejä on 
vuokrattavana.

Erä-Jorma nukkuu luonnollisesti samma-
leen päällä partansa alla.”

MIKÄ ON REPOVEDEN 
HIENOIN PAIKKA?
- Julia

”Hyvää yötä, sanoi Erä-Jorma, kun silmä puh-
kesi. Mutta toisella silmällä ihailen Mustalam-
minvuorta ja kun kiipeän sen näkötorniin, 
nautin koko kansallispuistoon avautuvista 
maisemista.

Mutta kuten tunnettua, toinen tykkää äidis-
tä ja toinen tyttärestä. Erä-Jorma tykkää myös 
nokipannukahvien virittämisestä Katajajärven 
tulipaikalle.

Repovedellä voi myös patikoida, uida, 
meloa, hiihtää, pyöräillä, kokata, lumikenkäillä, 
nukkua, valokuvata, kiikaroida, onkia, laules-
kella nuotiopiirissä ja kiipeillä Olhavanvuo-
ren kallioseinillä. Ehkä Juliakin pitää jostain 
näistä.”

®
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VUOHIJÄRVEN 
LUONTO- JA KULTTUURITALO

Woikoski Feeling 

Woikoski Feeling on Sinua, ystäviäsi  
ja vieraitasi varten. Tutustu laadukkaisiin  
ja persoonallisiin kohteisiimme ja kerro 
meille toiveesi!

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!

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

www.woikoskifeeling.fi

Kirjokiven Kartano
Rudolf Elvingin tie 109, 47900 Vuohijärvi
Woikosken tehdasmuseo
Virransalmentie 2023, 52920 Voikoski
WHD Gård ja Woikosken automuseo
Nurmaankyläntie 90, 52960 Nurmaa

Elämykset   ⋅   Hemmottelu   ⋅   Ravintolat   ⋅   Kokoukset   ⋅   Majoitus   ⋅   Museot   ⋅   Saunat   ⋅   Aktiviteetit



Repoveden kuvat esillä
Repoveden luontokuvakilpailu etsii sykähdyttäviä kuvia 
Repoveden kansallispuistosta. Niistä koottu näyttely on 
esillä kesällä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa.

VALKEALASTA REPOVEDELLE suuntaavien 
reitin varrella on konsuli, toiminnanjohtaja 
Tuomas Hoikkalan isännöimä Vuohijärven 
luonto- ja kulttuuritalo, joka tunnetaan Rak-
kauspuistosta sekä vaihtuvista luontoaiheisista 
taidenäyttelyistä.

Ensi kesänä esillä on Repoveden luontoku-
vakilpailun satoa.

”Kilpailu on avoin kaikille. Siinä on oma sarja 
aikuisille sekä lapsille ja nuorille. Kilpailla voi 
myös Instagram-kuvilla, joissa on #repoki-
sa2019-tunniste”, Hoikkala sanoo.

Lataussivusto sulkeutuu 31.3.2019. Voitta-
jakuvat valitsee tuomaristo, johon kuuluvat 
muun muassa luontovalokuvaaja Hannu 
Hautala ja kuvajournalisti, valokuvaaja Juha 
Metso.

”Kilpailussa on jaossa yli 7500 euron palkin-
topotti. Kouvolan kaupunki jakaa aikuisten 
sarjan nimikkopalkinnon.”

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa on 
kesällä 2019 kaksi muutakin näyttelyä.

”Kuvataiteilijat Alexander Novoselov, Kia 
Taegen, Juha Kuosmanen, Johanna Lumme 
ja Antti Hakkarainen ovat työstäneet maa-

Näkkimistöntie 1, Vuohijärvi / 
www.kulttuurivuohijarvi.fi

Tuomas Hoikkala on myös saksofonivirtuoosi.

lauksia Repovedeltä. Lisäksi nähtävillä on 
Hannu Hautalan näyttely Suuri valkoinen, joka 
kertoo Suomen kansallislinnusta joutsenesta”, 
Hoikkala kertoo.

Kesän jälkeen Hautalan näyttely lähtee Ita-
liaan ja Repoveden luontokuvakilpailun työt 
aloittavat kierroksen Suomessa.

Hoikkalan itsensä voi tavata Vuohijärvellä 
alkukeväästä ja loppusyksystä.

”Ja tilauksesta toki. Mutta muuten kesä me-
nee tiiviisti Taidekeskus Salmelassa.”

”Kuvataiteilijat ovat 
työstäneet maalauksia 
Repovedeltä.”
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Tykkimäen alue
Tykkimäki tunnetaan huvipuistosta, Aquaparkista ja Tykkimäki 
Campingista, mutta alueella on myös paljon muuta.

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

AQUAPARK
Vesipuisto Aquaparkissa on viisi pitkää vesiliu-
kumäkeä ja kolme allasta eri-ikäisille polski-
joille. Park Hopper -rannekkeella voi hypellä 
vapaasti Aquaparkin ja Tykkimäen huvipuis-
ton välillä.

TYKKIMÄKI CAMPING
Tykkimäki Camping on Käyrälammen uima-
rannan ja Aquaparkin vieressä. Vuokrattavis-
sa on mökkejä, leirintämökkejä ja paikkoja 
matkailuautoille.

TYKKIMÄEN MOOTTORIURHEILUKESKUS
Harjujen, hietikoiden ja metsiköiden lomassa 
kiemurtelee 2,2 kilometriä pitkä motocross-
rata, jokamiesluokan rallicross-rata, pienoisau-
torata ja formula K-rata.

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.

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

KÄYRÄLAMPI DISCGOLFPARK
18-väyläinen metsärata kokeneille frisbeegol-
fareille alkaa Käyrälammen koirauimarannan 
läheisyydestä. Lyhin väylä on 76-metrinen ja 
pisin 215-metrinen.

Viisi pitk
ää vesili

ukumäkeä!

www.visitkouvola.fi20



Ystävykset Heidi Pakarinen ja Mari Ant-
tila ovat tuttu näky talvisin Tykkimäen 
Saunalla. Viime vuonna he osallistuivat 
talviuinnin SM-kisoissa 25 metrin rinta-
uintiin.
   Kisat ovat hauskanpitoa ja niin on 
avannossa uiminenkin. Saunasta men-
nään avantoon ja sieltä takaisin löylyi-
hin. Illan aikana ehtii tehdä lähemmäs 
kymmenen uintikertaa, muu aika kuluu 
hyvässä seurassa yhteissaunan lauteilla.
   Heidi käy talvisin 2–4 kertaa viikossa 
Käyrälammen rannalla olevalla Tykkimä-
en Saunalla, Mari harvemmin. Harrastuk-
sessa parasta on sen tuoma hyvä fiilis ja 
rentouttava tunne.
   Talviuinnin kisat televisioidaan Kiinaan, 
Japaniin ja Italiaan. Eksoottisella lajilla on 
iso näkyvyys. Järvessä uiminen kesällä on 
ainutlaatuinen kokemus ulkomaalaiselle, 
saati pyrähdys veteen talvella. Ja onhan 
se elämys suomalaisellekin.

Avannosta saunaan 
ja takaisin

Heidi Pakarinen ja Mari Anttila ovat tuttu näky 

Tykkimäen Saunalla. Sauna toimii Käyrälammen 

rannalla ympäri vuoden.

   
• Tykkimäki / Kanuunakuja 2, Kouvola / 
 www.tykkimaki.fi

• Aquapark / Käyrälammentie 20, Kouvola /   
 www.tykkimaki.fi

• Tykkimäki Camping / Käyrälammentie 22,   
 Kouvola

• Bogey Golf / Tykkimäentie 11, Kouvola /   
 www.bogey.fi

• Tykkimäen moottoriurheilukeskus / 
 Tehontie 51, Kouvola / 
 www.kouvolacircuit.com

• Tykkimäen Sauna / Lautarontie 3, Kouvola / 
 www.tykkimaensauna.fi

• Käyrälammen uimaranta ja Beach 
 Volley Stadion / Käyrälammentie 20, Kouvola 

• Käyrälampi DiscGolfPark / 
 Käyrälammentie 16, Kouvola

• Actionpark / Tommolankatu 9, Kouvola / 
  www.tykkimaki.fi/actionpark/

Tykkimäen Sauna 
Lautarontie 3, Kouvola 
www.tykkimaensauna.fi

AVANTOON MARS!

TYKKIMÄKI ACTION PARK
Actionpark tarjoaa vauhdikasta puuhaa säällä 
kuin säällä ja ympäri vuoden. Sisäpuisto innos-
taa liikkumaan ja leikkimään 25 eri kohteessa. 
TykkiPlay-alue on perheen pienimmille, Tykki-
Sport-alueella kokeiltavana ovat monet palloilu-
lajit ja TykkiActionissa voi harjoitella vaikka voltte-
ja!  Nimestään huolimatta Action Park ei sijaitse 
Tykkimäellä vaan Prismakeskuksessa.
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He olivat täällä

Alexander Reichstein

28.11.–8.12.2019

KOUVOLA-TALON PUISTOSSA

28.11.2019–lokakuu 2021
Kouvolan kaupunginmuseo Poikilo

Asuntomme probleemina
ALVAR AALTO
4.6.–22.9.2019
Näyttely esittelee arkkitehti Alvar Aallon tuotantoa 
asuntosuunnittelun näkökulmasta. 

Iholla, tekstiilitaidetta
AINO KAJANIEMI, AURA KAJANIEMI

JA RIITTA JÄRVELÄ
7.2.–18.4.2019 

Järjestyksen kuvat
OSMO RAUHALA
19.9.2019–12.1.2020 

Myytinmurtajia ja matkantekijöitä 
13.10.2019 saakka

Avoinna   ti–pe 11–18 , la–su 12–17
Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo

Pääsymaksu: 7/5 € ,yhteislippu  11/8 €, 
alle 18-vuotiaat vapaa pääsy

www.poikilo.fi

Näin olen nähnyt
SIRKKA-LIISA LONKA
Kouvolan kuvataiteilija 2017–2019
16.5.–25.8.2019 

NÄYTTELYT 2019
TAIDEMUSEOSSA

KAUPUNGINMUSEOSSA

                   Kuva: Aino Kajaniemi, Haaveilija 2

Sirkka-Liisa Lonka, Heliconiat                       Kuva : Jussi Tiainen      
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1
Sijainti, sijainti ja sijainti. Kouvola sijaitsee kah-
den metropolin välissä. Reilu tunti Helsingistä 
ja kaksi Pietarista.

2
Luonto. Junan ikkunasta voi ihailla monumen-
taalista Pohjola-taloa, mutta siitä ei näe Kouvo-
lan 450 järveä ja Kymijokea.

3
Arkkitehtuuri. Kouvolan kaupungintalo on 
Suomen komein Iltalehden lukijoiden mu-
kaan. Keskusta on 60-luvun modernismin kuk-
kanen, mutta muualta Kouvolasta löytyy Alvar 
Aallon arkkitehtuuria, lukuisia kartanoita ja 
muita historiallisia rakennuksia.

4
Veneily. Veneilykaudelle 2020 avautuu uusi 
vesitieyhteys, Kimolan kanava. Kanava liittää 
Kouvolan osaksi Päijänteen veneilyaluetta.

5
Silkkitie 2.0. Kouvolan kautta kulkeva Helsin-
ki-Pietari-rata täyttää ensi vuonna 150 vuotta. 
Yksi suurimmista rautatieristeyksistä on myös 
portti Aasiaan, sillä konttijuna Kiinaan kulkee 
12 päivässä.
Eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliter-
minaali on rakenteilla. Kouvolassa pystytään 
jatkossa käsittelemään kilometrin pituisia junia.

6
Tila. Helsinkiläisen kaksion hinnalla Kouvolasta 
saa asunnon ja mökin. Kouvolassa luonto alkaa 
takapihalta, puolet kaupunkilaisista asuu pien-
taloissa.

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

8
Ihmeet. Missä muussa kaupungissa on kansal-
lispuisto, UNESCOn maailmanperintökohde 
ja huvipuisto? Kouvolassa on Repovesi, Verlan 
puuhiomo ja pahvitehdas sekä Tykkimäki. Ja 
niiden lisäksi on tietysti Pohjois-Euroopan suu-
rin ja vanhin puulajipuisto Arboretum Mustila.

9
Rockcity. Niin Peer Günt, Viikate kuin Tuure Kil-
peläinen ovat imeneet oppimehuja Kouvolan 
vanhan kaupungintalon bändikämpillä. Uusia 
tulokkaita ovat Indiebändi Have You Ever Seen 
the Jane Fonda Aerobic VHS sekä Suomen Eu-
roviisuedustaja Norma John. Karaokepaikka 
Mutteri on nähtävyys. Pato Areena on noussut 
keikkapaikkarankingin huipulle.

10
Kulttuuri. Vuodesta 1997 järjestetty Kouvolan 
Dekkaripäivät on yksi maamme suurimmista 
kirjallisuustapahtumista. Kymi Sinfonietta ja 
Kouvolan Teatteri ruokkivat kulttuurijanoisten 
sielua.

11
Aamukampojen kaupunki. Kouvola on Suo-
men suurin varuskuntakaupunki. Karjalan pri-
kaati ja Utin jääkärirykmentti kouluttavat yli 
4000 varusmiestä vuodessa.

12
Yksi iso siirtolapuutarha. Kouvola on Suomen 
7. suurin mökkipaikkakunta noin 7700 mökil-
lään. Vapaa-ajan asukkaita on noin 30 000.

13
Maut. Kouvolan lakritsia maistellaan kaikkialla 
Suomessa. Sysikymi- ja Kouvola-kahvia paah-
detaan Inka Paahtimolla Voikkaalla. Kaslink 
tunnetaan maito- ja kauratuotteistaan. Mättö-
vegaanibuumin symboliksi on noussut Hovi-
ruuan valmistama Vihis.

14
Paperi- ja metsäteollisuuden pääkaupunki. 
Stora Ensolla on Anjalan paperitehdas ja Inke-
roisten kartonkitehdas, UPM Kymmenellä Ky-
min paperi- ja sellutehdas. Anjalassa on Ank-
kapurhan teollisuusmuseo ja Jaalassa UPM 
Verlan tehdasmuseo.

15
Hikiliikkujille. Kouvolassa on 8 urheilukeskus-
ta, 4 jäähallia ja 5 uimahallia. Yli 110 seuraa ja 
liikuntajärjestöä. 110 km valaistuja hiihtolatuja, 
292 km pyöräteitä ja 350 km luontoreittejä.

pointtia 
Kouvolasta
Kouvola on rusinapulla, 
josta riittää rusinoita 
kaikille jaettavaksi. 
Mitä jokaisen pitäisi 
tietää ruuhka-Suomen 
merkittävimmästä 
luontolähiöstä?
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Kymijoen varrella

TAIDERUUKKI
Kymin Ruukin alueella, UPM Kymmenen 
vanhassa varastorakennuksessa toimii Taide-
ruukki. Siellä on käsityöläisten pajoja, puoteja, 
taidegallerioita ja suosittu keikkapaikka Pato 
Klubi.

Kyminväylä 2, Kuusankoski / 
www.taideruukki.fi 

KOSKIGOLF
KoskiGolfin kotikentällä Eerolan Golfkeskuk-
sessa golfista nautitaan Kymijoen maisemien 
äärellä. Putti- ja chippigiinit, harjoitusbunk-
keri ja tilaa 100 metrin lähestymislyöntien 
hiomiseen. 

Eerolanväylä 126, Kuusankoski / 
www.koskigolf.fi

VIRTAKIVEN SAUNA
Idyllisessä jokimaisemassa sijaitsevassa 
Kymiyhtiön henkilöstön entisessä saunassa 
ja pesulassa on kesäkahvila, tilausravintola, 
kahvipaahtimo, kokous- ja näyttelytiloja sekä 
pihalla konttibaari. 

Brejlinintie 8, Kuusankoski

Ensin oli Kymijoki. Sitten tulivat tehtaat. Paperinteko on 
vähentynyt ja sellunkeitto kasvanut, mutta elämä virtaa 
yhä tehtaan vanhoissa rakennuksissa.
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KYMIN HUVILA
Entisenä Kymin edustustilana tunnettu huvila 
on nykyisin kaikille avoin ravintola. Päivällä 
lounasta, iltaisin à la carte -lista. Kartanomai-
sessa huvilassa on myös majoituspaikkoja.

Ahlmanintie 1, Kuusankoski / 
www.kyminhuvila.fi

MYLLYKOSKEN SEURATALO
Paperitehdas kuoli, mutta seuratalo virkosi 
henkiin ja toimii tanssipaikkana. Myllykosken 
keskustassa on muutenkin uutta elämää kus-
tantamo Reunan ja Bon Bon Cafe & Bakeryn 
myötä.

Myllykoskentie 3, Myllykoski

ANKKAPURHAN KULTTUURIPUISTO
Anjalan kartano, Makasiinikahvila, Nuorisokes-
kus Anjala, kävelyreittejä citynomadi-mobii-
lisovelluksella ja Stora Enson tehdasalueella 
sijaitseva Ankkapurhan teollisuusmuseo.

Ankkapurhantie 15, Anjala / 
www.nuorisokeskusanjala.fi
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Kouvola kuuluu Alvar Aalto 
-kaupunkien verkostoon. 
Arkkitehdin kädenjälki 
näkyy varsinkin Inkeroisis-
sa, mutta myös Sippolassa 
ja Kasarminmäen portin 
pylväissä.

Kun Tampella Oy perusti 1930-luvun 
lopulla Inkeroisiin Anjalan paperiteh-
taan, suunnittelutehtävään palkattiin 
arkkitehti Alvar Aalto.

Työ alkoi Inkeroisten tehdasalueen 
rakennussuunnitelmalla. Se toimi poh-
jana paperitehtaan tehdas-, varasto- ja 
tuotantorakennusten suunnitelmille.

Alvar Aallon arkkitehtitoimisto 
suunnitteli Inkeroisiin lukuisten teh-
dasrakennusten lisäksi  muun muassa 
Tehtaanmäen koulun, opettajien asun-
tolan, uudet asuinrakennukset tehtaan 
työntekijöille, mestareille ja insinööreille 
sekä lääkäritalon. Kaikkia suunnitelmia 
ei toteutettu ja osa rakennuksista on 
purettu tai muutettu tunnistamatto-
miksi.

Karhunkarkaalle toteutettiin yhdek-
sän erilaista Alvar Aallon suunnittele-
maa Puutalo Oy:n talotyyppiä, yleinen 
sauna- ja pesularakennus, osuuskauppa 
sekä pumppuasema. Rakennukset val-
misti tehtaan rakennusosasto. Asunnot 
luovutettiin tehtaalaisille materiaalikus-
tanusten hinnalla.

Aallon 
kaupunki

10.  Mäntylä
  Mäntyrinne 3
  Alvar Aalto, 1938
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9

11

13

12

1. Vanhan kartonkitehtaan
 konttori ja sosiaalitilat
 Ensontie 1
 Alvar Aalto, 1938–1939

2 Keskuskonttori
 Pasilantie 1
 1879, muutostyö ja 
 katokset 
 Alvar Aalto, 1939

3 Metsäkonttori
 Koivulinja 4
 Birger Federley, 1913
 Täydellinen muutostyö
 Alvar Aalto, 1946

4. Mestarilinja / 
 Rantalinja
 Rantalinja 4,6,8,10,12
 Alvar Aalto, 1938–1939

5. Punainen linja
 Keltalinja 2 / 
 Reunalinja 1
 1907, 
 muutostyö Alvar Aalto, 
 1953

6. Keltalinja
 Keltalinja 1–6
 1909, 
 muutostyö Alvar Aalto, 
 1945

7. Tervalinja
 Tervalinja 1,3,5
 Alvar Aalto, 1937–38

8. Rinneautotalli
 Mäntyrinne 7
 Alvar Aalto, 1937–38

9. Rinnetalo II
 Mäntyrinne 5
 Alvar Aalto, 1938

11. Rinnetalo I
 Mäntyrinne 1
 Alvar Aalto, 1938

12. Tehtaanmäen koulu
 Pihtojantie 8
 Alvar Aalto, 1938–39

13. Opettajien asuntola
 Pihtojantie 8
 Alvar Aalto, 1939

Kouvolan kaupungin julkaise-
mat arkkitehtuurioppaat Alvar 
Aalto -kohteista ja Kouvolan 
keskustasta www.kouvola.fi/
arkkitehtuuriopas

Ink eroi stent ie

Pasilantie

Pihtojantie

Kirkkosuora

0 0,25

kilometriä

12

4

5

6

10

11

3

8

9

7

1

2

13

Tehdasalueen raja

Anjalan
kartanoalue

Kymijoki

Inkeroisten kartonkitehdas

Anjalan paperitehdas

1

2

5

6

7

4

8

3

AALLON JALANJÄLJISSÄ

13 KOHDETTA
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KOUVOLA EI OLE VAIN KESKUSTAN TORNITALOJA VAAN TAAJAMIA, LUONTOA JA MAASEUDUN RAUHAA.

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, Kouvola / www.mypa.fi

ANKKAPURHA
Ferdinand von Wright ikuisti Ankkapurhan 
maiseman Anjalankoski-öljyvärimaalaukseen-
sa. Moni muukin taidemaalari työsti 1800-lu-
vulla samaista koskea. Sen toisella puolella 
on Anjalan kartano ja Kulttuuripuisto, toisella 
Ankkapurhan teollisuusmuseo.
Kuitutie 2, Inkeroinen / 
www.nuorisokeskusanjala.fi/kulttuuripuisto

POIMINTOJA KOUVOLASTA

ELIMÄEN LÄHIRUOKAMESSUT
Lähiruokamessut pidetään vuosittain syys-
kuun toisena viikonloppuna Mustilan koulun 
pihapiirissä. Elimäki tunnetaan muutenkin 
lähiruoan pyhättönä.
Alppiruusuntie 99, Elimäki / 
www.lähiruoka.fi

SUOMEN PUOTIMUSEO
Alkuperäisessä Pokin kauppatalossa sijaitseva 
Puotimuseo kertoo eri aikakausien kauppa-
toiminnasta. 
Vanhatie 22, Valkeala / 
www.valkealanmuseo.fi

PIENOISRAUTATIEMUSEO
Vanhassa VR:n koulurakennuksessa toimii 
pienoisrautatiemuseo Semaforo-trenorama. 
Museossa on junien ja junaratojen pienois-
malleja ja rautatieaiheista esineistöä. Yksi 
vetonauloista on iso puujuna (mittasuhde 
1:25), joka puksuttelee päiden yläpuolella 35 
metrin mittaista ympyrää. 
Asemakatu 2, Kouvola /  
pienoisrautatiemuseo@kolumbus.fi

HEISANHARJUN VIRKISTYSALUE
Jaalassa sijaitsevaa Heisanharjua kutsutaan 
Kymenlaakson Punkaharjuksi. Pitkittäiset 
harjut ja niitä ympäröivät järvet muodostavat 
upean luonto- ja retkeilykohteen niin kesällä 
kuin talvella.
Reittiohjeet: www.kyvi.fi/kohteet/kouvola/
heisanharjun-luontopolku/

KOUVOLAN MUSEOKORTTELI
Keskustan tuntumassa sijaitseva Museokort-
teli on idyllinen puutalokortteli, jossa voi tehdä 
ostoksia pienissä puodeissa. Museokorttelissa 
toimii useita kädentaitajia, Kouvolan Miljöö- 
ja Radiomuseo sekä tunnelmallinen kahvila 
näyttelyineen. Museokorttelissa järjestetään 
Käsityö- ja Taitopäivä keväällä, Taiteiden yö ja 
Wanhan ajan markkinat syksyllä sekä Jouluta-
pahtuma. 
Varuskuntakatu 3-9, Kouvola  
Kahvila Onnenkukko, www.onnenkukko.fi  
Studio Ullakko, www.studioullakko.fi  
Design Studio Taimi, www.designstudio-
taimi.com 
Pikkupuoti Aino, www.pikkupuotiaino.com 
Radiomuseo, www.putkiradiomuseo.fi 

SIPPOLA
Juustomestari Rudolf Klossner keitti Suo-
men ensimmäisen emmentaljuuston vuonna 
1856 Sippolan kartanomeijerissä. Juustopata 
roikkuu näytillä pääraitin kupeessa. Meijerissä 
toimii nykyisin Taidekeskus Antares. Vieressä 
on Alexander von Daehnin entinen kotikarta-
no Sippolan Hovi, Suomen suurin puukarta-
norakennus.
Pien-Liikkalantie 6, Sippola /
www.galleriaantares.fi
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VALKEALATALON UIMAHALLI
Valkealatalossa sijaitseva uimahalli on kuin kylpylä turkki-
laisine saunoineen ja hierovine suihkuineen. Talvisin 
takaovelta pääsee kävelemään Likolammen rannalla ole-
vaan puusaunaan, josta voi pulahtaa avantoon kunnon 
löylyjen jälkeen. Pihasaunaa ja avantoa ylläpitää avanto-
uinnin erikoisseura Likolammen Talviuimarit. Avantouin-
nista tulee pieni lisämaksu uimalippuun.
Toikkalantie 5, Valkeala

MIELAKKA
Rinnekeskus Mielakka sijaitsee miltei Kouvolan 
keskustassa. Kompaktissa rinnekeskuksessa on 
rinteitä kaiken tasoisille laskettelijoille. Lisäksi 
alueelta löytyy Minipark, Lastenmaa sekä 
Snowpark. Mielakan kodassa voi grillata mak-
karoita, ja kodan vieressä pulkkailla. Rinnekes-
kuksen ympärillä kulkee valaistu hiihtolatu.
Ojaniityntie 3, Kouvola / www.mielakka.com

NÄYTTELYT, TAPAHTUMAT JA KURSSIT
info@galleriaantares.fi 
+358 44 9819506
www.galleriaantares.fi

TAIDEKESKUS ANTARES, SIPPOLA 
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Matkailuvinkki: 
PENTIK Kuusankoski  
Outlet & Galleria  
sekä Kymen Paviljongin 
ravintolapalvelut!
Helsingintie 408, Kuusankoski
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Ohjaus Jukka Keinonen
Kapellimestari Iikka Kahri
Koreografi Jouni Prittinen

Rooleissa mm. 
maria lund &

 veli-matti karén
jatkaa vielä kevään 2019

Osta liput kätevästi: kouvolanteatteri.fi | lippu.fi 
Lippukassa: 05-7400 330

”Äärettömän raikas, 
mahtava esitys!” 
Yleisöpalaute

(...) toimivaa runsautta 
ja näyttävyyttä.”  
KS 9.9.

Ensi-ilta 1.11.2019
Eppu Nuotio: 
ANU 
Näytelmä naisesta,  
joka loi savesta  
kokonaisen maailman.



GOLFKESKUS

GOLFKESKUS & KESÄKAHVILA
www.iittigolf.com | Iitintie 684, Kausala

PROSHOP

OPETUS

KAHVILA
GOLF

Sisustusliike Dreams
Kouvolankatu 10, 45100 Kouvola
avoinna: ti-pe 10-17, la 10-14
www.sisustusliikedreams.fi

Meiltä löydät runsaan 
valikoiman persoonallisia 
sisustus- ja lifestyletuotteita 
laadukkailta tuotemerkeiltä. 
Poikkea liikkeessämme 
Kouvolan keskustassa tai 
vieraile verkkokaupassamme
www.sisustusliikedreams.fi
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Moisiontie 163, 47200 Elimäki 
Ryhmävaraukset p. 040 5272 799 

Aukioloajat: www.moisionkartano.fi

H I S T O R I A A ,  K U L T T U U R I A  J A  R U O K A M A T K A I L U A

Asuntomessut Kouvolassa
12.7–11.8.2019 

Taidetalo Asuntomessuilla osoitteessa 
Alfredinkuja 6. Esillä mm. Johanna Oras
& Johanna Oras Design. 

Arkkitehtuuria Elimäellä
sekä Väinö Aaltosen kattava
veistosnäyttely
C.L. Engelin suunnittelema Empire-kartano
tarjoaa elämyksiä ja kahvilan herkkuja.
Ruoka- ja juhlapalvelut tilauksesta.

Taidekesä 2019
Kartanossa 22 taiteilijan myyntinäyttely,
mukana mm. Johanna Oras.



IV Kansainvälinen 
Uuno Klami -sävellyskilpailu

Finaalikonsertit  
14.11. Kouvola – 15.11.2019 Kotka

www.klamicompetition.fi

www.kymisinfonietta.fi 

         - musiikkia kaikille aisteille!
        Kymi Sinfonietta
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Keskiaikatapahtuma

3.-4.8.2019
Kouvola 

Kasarminmäki

TAVERNA
HEVOSTURNAJAISET

KONSERTIT
KESKIAJAN MUOTIA

SEPPIÄ
 KESKIAIKAKAUPPIAITA

KATUTEATTERIA

www.kouvola.fi/Wiipurintien markkinat

Uudet 
kirjamessut 
Kouvolassa 
18.–21.7.2019

Neljän päivän ajan piristävän erilaista kirjallista 
ohjelmaa, kirjailijavetoisia risteilyjä Kymijoella, 

näyttelyitä ja monitaiteisia lavaesityksiä 

Päänäyttämö: Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, 
Myllykoskentie 9, Myllykoski 

(14 km Kouvolan keskustasta, junalla ja bussilla pääset lähelle). 
Messubussi kuljettaa muihin kohteisiin.

kymilibri.f i

Reuna-kustantamo, Reunan kirjakauppa ja 
kirjakahvila toimivat Wanhassa Rautakaupassa, 
avoinna ma–to 12–18, pe 11–16, 
kirjamessujen ajan joka päivä 10–20. 
Puh. 040 578 8049, info@reunalla.fi 



VUOKRAMÖKIT JA KANOOTTIVUOKRAUS
VÄÄNTÄJÄN TILALTA

P. 0400 525 062 • WWW.VAANTAJANTILA.FI
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www.kymenmokit.fi
info@kymenmokit.fi,  0400 765103

KAIKILLE SOPIVAT VUOKRAMÖKIT!

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

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

Tilausravintola ja kesäterassi

• täysihoitolomia • aamiaismajoitusta ja mökkivuokrausta 
• maittavaa lähiruokaa ja saunan leppeät löylyt • kotieläimiä ja luonto-

aktiviteetteja • perhejuhlia, kokouksia ja tyhy-päivän ohjelmia

www.tuhannentarinantalo.com 
Varaa verkossa: johku.com/tuhannentarinantalo 

tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com p. +358 50 530 3471
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Kouvolan pienoisrautatiemuseo  -semaforo – 
Kahvila Onkapannu 

T E R V E T U L O A 
Asemakatu 2, 45100 KOUVOLA 

puh.: +358 (0)400 711 607 

aadukkaita majoitus-, ravintola-, kokous-, 
ja ohjelmapalveluita. Hyvin varustettuja 
omarantaisia lomamökkejä vip-huvilasta 

mummonmökkiin vuoden ympäri.

oe vuosisadan saunaelämys Sammalsauna 
ja/tai perinteisempi Kettusauna sekä 

nauti ulkoporealtaan ja kuumakylpyaltaan
lämmöstä.

L  K

Tervetuloa Yli-Kaitalaan!

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

Yli-Kaitalan Lomamökit

Pohjois-Kymen
musiikkiopisto

>>www.pkmo.fi<<

Musiikinopetusta muskarista
ammattivalmennukseen

Kouvolassa, Iitissä ja Luumäellä!

Pohjois-Kymen musiikkiopisto Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo

Paljon soitinvaihtoehtoja, laulu ja kuorot, 
orkesterit ja bändit, keikat ja konsertit!

Valtakunnallinen vaskifestari
1. - 3.11.2019 
Kouvolassa!

PKMO ooppera esittää syksyllä 2019 Leevi Madetojan

POHJALAISIA



Tässä se on.
Parhaan noutopöydän ABC.

• Majakka Pyhtää 6–24 
• Tuohikotti 6–22 
• Utti 24 h 
• Valkeala 6–24

• Amiraali Karhula 24 h 
• Anjalankoski 6–24 
• Kausala 6–22 
• Kippari Hamina 6–22 
• Koria 24 h · SUOMEN LUOTETUIN HUOLTO

ASEM
A

 ·

200920122018

Katso liikenne-
myymälöiden 
tarkemmat sijainnit 
osoitteesta :
www.abcasemat.fi
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Paavolan kotijuustola • Vanhamaantie 336 • 47200 Elimäki
www.kotijuustola.fi

KAHVIPUTIIKKI PAPULAARI

KOUVOLAN PARAS KAHVI & TEE 

NIRVANA TEA & WELLNESS  

#toinenolohuone

www.oravasalmi.com
Facebook ja Instagram @oravasalmenhuvilat

Oravasalmen huvilat
Repoveden kansallispuiston äärellä



TUNNEMME 
verkostomme, markkinointikanavat ja -mahdollisuudet 

sekä tapahtumayhteistyön käytännöt

KARTOITAMME MAKSUTTA 
sopivat tilat ja hinnat

 JÄRJESTÄMME 
tutustumiskäynnit kohteisiin ja palveluihin

Aika tuulettaa ajatuksia?

KOKOUS- JA 
TAPAHTUMAPALVELU

APUNASI

VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelu
matkailu@kinno.fi, 020 615 5295

Ota rohkeasti yhteyttä ja anna meidän auttaa
Sinua onnistumaan tapahtumasi kanssa!
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KOUVOLA

matkailu@kinno.fi
p. 020 615 5295

Lisää kohteista ja tapahtumista: 87 km

 

Lahti
27 min
62 km

Mikkeli

106 km

57 km

Kotka
42 min

Lappeenranta
38 min

PIETARI

KOUVOLA

VIIPURI

HELSINKI

Matka-ajat VR:n mukaan58 min

1 h 19 min
134 km

Kouvola
• asukkaita 85.000
• pinta-ala 2.885 km2

•  450 järveä ja 7700 mökkiä
• yksi Suomen suurimmista rautatieristeyksistä
•  Suomen suurin varuskuntakaupunki 
 – Karjalan prikaati & Utin jääkärirykmentti

Muutokset mahdollisia esitteen tiedoissa.


