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Tapahtumien Kaakko135° (Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä) näkyy ja 
kuuluu 16.–19.1.2014 Matkamessuilla  
 

Kaakko135° – Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä - osallistuu 16.–19.1. Helsingin 
Messukeskuksessa järjestettäville Matkamessuille.  Hyvän tuulen rannikko esittäytyy osastolla 6h119. – 
Tänä vuonna messuosaston teemana ovat Kotkan-Haminan seudun upeat tapahtumat, jotka valtaavat 
hyvän tuulen rannikon läpi ja kesän, kertoo Kaakko135° matkailun päällikkö Sanna Nikki. 

Kaakon vuosi on täynnä värikkäitä tapahtumia. Kotkassa Langinkosken keisarillisen kalastusmajan 125. 
juhlavuotta vietetään monien tapahtumien merkeissä. Virolahdella on hienot mahdollisuudet kokea 
arktika, arktisten lintujen muutto, joka on näyttävin Suomessa havaittavista lintumaailman 
tapahtumista. Arktika-päivät järjestetään 23.–25.5. Virolahdella. Kansankulttuuri- ja pelimannipäiviä 
puolestaan juhlitaan 30.6.–6.7. Miehikkälässä.  

The Gangut Regatta -purjelaivatapahtuma rantautuu 22.–24.7. Kotkaan ja Suomen suurinta 
merikarnevaalia, Kotkan Meripäiviä, vietetään jälleen 24.–27.7.  Kansainvälinen 
sotilasmusiikkitapahtuma Hamina Tattoo soi tänä kesänä 29.7.–2.8. teemanaan Itämeri. Tangon 
pyörteisiin päästään Elokuun Tango -tapahtumassa 16.–17.8. Pyhtäällä. 

Messuosastolta saa mukaan Matkailijan oppaan 2014, jossa Kaakko135°-alueen matkailupalveluja ja 
tapahtumia on esitelty laajemmin. Esitteeseen voi tutustua messuviikolta alkaen myös sähköisesti 
www.kaakko135.fi > Tilaa tai lataa esitteitä. Matkailijan oppaan venäjän- ja englanninkieliset versiot 
ovat saatavilla helmikuussa 2014.  
 
Nettikilpailussa tarjolla suosikkiloma Kaakossa 
 
Kaakko135° toteuttaa messujen aikana verkkokilpailun, jossa osallistuja pääsee kokoamaan oman 
suosikkilomansa Kotkan-Haminan seudulle. Kilpailun voittaja pääsee viettämään rakentamaansa lomaa 
tulevana kesänä. Kilpailu avautuu messuviikolla osoitteessa www.kaakko135.fi. 
 
LISÄTIETOJA:   
Sanna Nikki, p. 040 190 2585, sanna.nikki@kaakko135.fi  
matkailupäällikkö, Kaakko135°/Cursor Oy 
 
Birthe Suni, p. 040 190 2549, birthe.suni@kaakko135.fi 
matkailujohtaja, Kaakko135°/Cursor Oy 
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Kaakko135° sijaitsee itäisen Suomenlahden rannikolla, Kymijoen ja itärajan välisellä alueella. Alue käsittää viisi 
kuntaa: Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän. 

Vuodesta 2012 toteutettu seudullinen matkailun yhteismarkkinointi sai oman yksikkönsä Kotkan-Haminan 
seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:ssä 1.1.2014 alkaen. Organisaatio yhdistää Kotkan, Haminan, Pyhtään, 
Virolahden ja Miehikkälän matkailumarkkinoinnin tavoitteena entistä tehokkaampi toiminta. 
 
Kaakko135° matkailu toimii alueensa matkailuun erikoistuneena yksikkönä, joka tuottaa matkailun viestintä- ja 
informaatiopalveluita tiiviissä yhteistyössä seudun kuntien, yritysten ja seudullisten, kansallisten ja 
kansainvälisten sidosryhmien kanssa. 
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