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FAKTA

KOTKA

Perustamisvuosi: 1879

Asukasluku: 54 771

Veroprosentti: 20,5 %

HAMINA

Perustamisvuosi: 1653

Asukasluku: 21 203

Veroprosentti: 21 % 

VIROLAHTI

Perustamisvuosi: 1336

Asukasluku: 3 435

Veroprosentti: 20 % 

MIEHIKKÄLÄ

Perustamisvuosi: 1887

Asukasluku: 2 145

Veroprosentti: 20 %

JULKAISIJA: Cursor Oy, Kotkan–Haminan seudun kehittämisyhtiö

LEHDEN TUOTANTO: Cursor Oy/ Mervi Liimatainen, 

Nitro ID/ Maria Huttunen, Sanna Arolainen, Sami Airaksinen, 

Sami J. Anteroinen, Kaisa Rannanjärvi, Jenny Korhonen ja Mikko Hovi

PAINOPAIKKA: Kirjapaino Uusimaa, Porvoo 2014

KUVAT: Mainitut kuvaajat, haastateltujen albumit, Jakke Nikkarinen,

Cursorin ja kuntien kuvapankit, Museovirasto, Shutterstock, 

SininenAkka Oy, Maria Huttunen, Juha Metso, Juha Kärkkäinen, 

Olavi Autio, Mikko Nikkinen ja Heikki Y. Rissanen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

PYHTÄÄ

KOTKA

HAMINA

VIROLAHTI

MIEHIKKÄLÄ

PYHTÄÄ

Perustamisvuosi: 1347

Asukasluku: 5 384

Veroprosentti: 19,75 %

KANNESSA: Annukka Mack ja Salvador Darias tarttuivat suureen 
haasteeseen ja ryhtyivät kunnostamaan Annukan sukutaloa 
idyllisessä Haminassa. Viiden vuoden jälkeen talo on osittain 
asuttavassa kunnossa ja perhekin on kasvanut Emma-tyttärellä. 

Kuva: Mikko Hovi

Lähde: Kunnat ja Tilastokeskus

GOOGLE-POMO IHASTUI KOTKAAN
Haminan datakeskuksen islantilainen johtaja 

Arni Jonsson on seudulla kuin kotonaan.

HARRASTUKSIA KERRAKSEEN
Teatteria, taidetta, urheilua, musiikkia, tanssia 

– tervemenoa harrastamaan!

UUDISTUNUT LANGINKOSKEN ALUE
125-vuotiaan kalastusmajan aluetta on 

kunnostettu keisarilliselle tasolle.

LAMMASTILALLISEN ELÄMÄÄ
Anu ja Harri Turun tilalla on lauma 

ihastuttavia suomenlampaita.

KOTI ON SIELLÄ, MISSÄ SYDÄN ON
Annukka Mack, Salvador Darias ja Emma-tytär 

remontoivat kotia Haminassa.

Kurkista rohkeasti KAAKKOON!

NÄE KAAKKO 
MOBIILEIN SILMIN
Esittelyssä Katariinan Liikun nautiskellen -reitti.

VAALIMAA 
– VAUHDILLA KASVAVA RAJATAPAUS
Rajan tuntumaan rakennetaan kymmeniä tuhansia 

kerrosneliöitä kauppaa ja palveluja.

HERRA & ROUVA TEIPPI
Timo Peri ja Terhi Kunelius ovat 

rakentaneet Pyhtäälle uniikin 

kodin ja työn yhdistelmän.

SEUDULLA TAPAHTUU
Vuosi 2014 on tapahtumien ilotulitusta, 

tule mukaan juhliin!
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ANNELI TAINA
62, YLIJOHTAJA, JOHTAA ETELÄ-SUOMEN 
ALUEHALLINTOVIRASTOA, JONKA 
TOIMIALUE ULOTTUU HÄMEESTÄ JA 
UUDELTAMAALTA KAAKKOIS-SUOMEEN 
ASUNUT LAPSENA MIEHIKKÄLÄSSÄ 

Kotkan-Haminan seutu kuuluu Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueeseen.  Teemme yhteistyö-
tä alueen kuntien kanssa ja seuraamme kehitystä.  
Alueella on hyvät edellytykset esimerkiksi matkailun 
kehittämiseen. Rajan läheisyys antaa erinomaisia 
näkymiä kaupankäynnille ja matkailulle.  Toisaalta 
kuntien haasteet palvelujen järjestämisessä ovat 
suuret. 

Seudun mentaliteetti on aina optimistinen ja 
positiivinen. Haminan ja Kotkan satamaratkaisut ja 
kuntien tiivis yhteistyö luovat hyvän perustan sille, 
että vaikeuksista selvitään. Rajan läheisyys ja seudun 
historia luovat ihan oman fi iliksensä.  Kotkalla on ai-
nutlaatuiset hienot nähtävyytensä. Hamina voisi olla 
nykyistä vahvemmin historiaansa esiin tuova kaunis 
ja idyllinen pikkukaupunki, joka houkuttelee turisteja 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin.  

Asuin lapsena Miehikkälässä Savajärvellä.  Isä oli 
rajavartiostossa.  Kävin ensimmäisen kouluvuoteni 
Miehikkälässä.  Mie ja sie naurattivat tamperelaisia 
koulukavereita, kun sinne muutettiin. Murre muuttui 
äkkiä, mutta minulla on ihanat muistot lapsuudesta 
rajaseudulla.  Olin iloinen, kun muutama vuosi sitten 
maaherrana saatoin käydä juhlimassa laattaa, joka 
laitettiin Rajavartiolaitoksen toiminnan muistoksi 
kasarmin seinään.  

Haluaisin nostaa seudusta esiin sen matkailumah-
dollisuudet.  Virastomme tyky-päivä suuntautuu tänä 
vuonna Kotkaan 14.5. Matkan järjestelyissä olemme 
saaneet kotkalaisilta hyvää palvelua.

Tapahtumien juhlaa 

(Sivut 20–23)

Haukku-Poika vahtii 

Navetalla (Sivut 18–19)

Keisarin jalanjäljissä 
(Sivut 8–9)
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SEPPO KNUUTTILA
55, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN (SYKE) 
MERIKESKUKSEN ERIKOISTUTKIJA HELSINGISSÄ. 
SYNTYNYT JA ASUI KARHULASSA 20-VUOTIAAK-
SI. KESÄMÖKKI HAMINASSA.

Kasvoin kiinni Itämereen jo varhain. Oikeastaan 
koko hakeutumisestani ympäristöalalle lan-
keaa syy tai kiitos ”tehtaan varjossa” Karhulassa 
Kymijoen varrella ja Vehkalahden kesämökillä 
Suomenlahden rannalla vietetylle lapsuudelle 
ja nuoruudelle. Juuri noihin aikoihin Suomessa 
oikeastaan ensimmäisen kerran kunnolla herättiin 
vesien pilaantumisen aiheuttamiin ympäristö- ja 
terveyshaittoihin. Kotkan ja Haminan rannoilla 
näkyivät mm. seudun metsäteollisuuden vielä 
tuolloin kokonaan puhdistamattomina mereen 
johdettujen jätevesien vaikutukset selvinä. Nuorta 
lintuharrastajaa huolestutti myös merikotkaa ja 
muita suuria petolintuja ympäristömyrkkyjen laa-
jan globaalin käytön vuoksi uhkaava sukupuutto.

Toisaalta myös monet hienoimmista luontoko-
kemuksistani liittyvät ensimmäisiin nuoruudessa 
koettuihin arktisten vesilintujen keväisiin mas-
samuuttoihin Virolahdella. Sama näytelmä vetää 
edelleen puoleensa keväästä toiseen, jos vain muu 
aikataulu antaa myöten. Itäisen Suomenlahden 
kansallispuisto on muutoinkin ainutlaatuisen upea 
saaristoalue. Haminan kesämökkini toimii mainio-
na tukikohtana saaristoretkille läpi vuoden.

Itäinen Suomenlahti on juuri tällä hetkellä am-
matillisestikin erityisen mielenkiintoni kohteena 
siksi, että merialueen tilassa näyttäisi hiljattain 
tapahtuneen käänne parempaan. Isoja päästö-
lähteitä Venäjällä on saatu kuriin ja positiivisen 
kehityksen voi tästä syystä odottaa jatkuvan. SYKE 
seuraa itäisen Suomenlahden tilaa mm. kahdella 
tutkimusaluksellaan, Arandalla ja Muikulla. Us-
koisin, että molemmat alukset tullaan näkemään 
Kotkassa tulevana kesänäkin. 

Vaikka olen asunut suurimman osan elämäs-
täni Helsingissä ja viihdyn siellä, on Kotkassa 
ja Haminassa aina mukava vierailla. Erityisesti 
kesäaamujen kiireetöntä ja välitöntä tunnelmaa 
torikahveilla Haminassa tai Karhulassa ei voi kokea 
pääkaupungissa. Kotkan Meripäivät ja Hamina 
Tattoo kuuluvat itsestään selvinä kesäohjelmaani. 
Ja vielä yksi asia, jonka veroista en ole onnistunut 
löytämään muualta kuin Kaakkois-Suomesta: 
kunnon ruislimppu!
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OONA KETTUNEN
20, EM- JA SM-ESTEJUOKSIJA, JOKA PITÄÄ HAL-
LUSSA USEITA SUOMEN ENNÄTYKSIÄ IKÄLUOKAS-
SAAN. EDUSTAA KARHULAN KATAJAISIA. KOTKA ON 
KOTIKAUPUNKI, OPISKELEE JYVÄSKYLÄSSÄ.

Kotka ja sen ympäristö merkitsee minulle ennen 
kaikkea kotia. Vaikka opiskelenkin tällä hetkellä Jy-
väkylässä, tunnen olevani oikeasti kotona ainoastaan 
perheen parissa Kotkassa. Pidän kymenlaaksolaisesta 
mentaliteetista ja seudulla asuu paljon mukavia 
ihmisiä. Toisaalta sitä kai oppii pitämään elinympäris-
töstään, kun siinä on koko elämänsä viettänyt.

Jyväskylässä asuessani ja kilpailureissuilla pyöriessä-
ni olen huomannut erään varsin merkittävän asian, 
mikä Kotkassa osataan poikkeuksellisen hyvin. Täällä 
pidetään nimittäin talvisin pyöräteistä todella hyvää 
huolta! Olen monesti päässyt lähtemään aamulen-
kille vasta-auratuille teille. Kaikkialla tilanne ei ole 
yhtä hyvä.

TEPPO KOIVISTO
52, PIANOTAITEILIJA
KOTOISIN PYHTÄÄLTÄ

Pyhtää merkitsee minulle lapsuuden ja nuoruuden 
kasvualustaa, jonka ulkosaaristossa vietän edelleen 
kesälomani. Vanhempani asuvat Pyhtäällä edelleen, 
joten vierailen siellä säännöllisesti.

Minulle Kaakkois-Suomen tärkein anti on meri ja 
merellisyys. Helsinkiläistyttyäni matka Pyhtäälle 
merkitsee minulle myös aina matkaa itään. Pyhtää 
on historiallisesti idän ja lännen rajaseutua, mikä on 
tuntuvilla edelleenkin: ollaan paitsi geologisesti, myös 
mentaalisesti lähellä karjalaisuutta ja Venäjää maus-
tettuna ripauksella suomenruotsalaisuutta. Pyhtäällä 
on vaikuttavia metsä- ja suoluontokohteita, jotka 
tunnen hyvin, mutta olen itse luonteeltani enemmän 
aavan meren ja eteläpohjalaisen lakeuden mies.

Pyhtään vaikuttavin ja kaunein rakennus on keski-
aikainen harmaakivikirkko. Olin vähän toisellakym-
menellä, kun innostuin hetkellisesti urkujensoitosta 
ja kävin silloin tällöin tramppaamassa kirkon urkuja 
itsekseni iltaisin. Muutamana pimeänä talvi-iltana  
lopetettuani soiton sammutin valot ja viivyin hetken 
säkkipimeässä kirkossa. Tunsin itseni aika pieneksi, 
mutta myös oloni turvalliseksi.

Kaakkois-Suomi ja varsinkin Pyhtää ovat mukavan 
lähellä nykyistä asuinpaikkaani – ne tarjoavat hyvin 
monenlaisia mahdollisuuksia ja elämyksiä. Itse painun 
etenkin kesäisin Pyhtäälle ja merelle aina kun mah-
dollista ja harrastan siellä mm. haukimureketarpeiden 
hankintaa omasta mökkirannasta.

LEIF ÅBERG
65, VIESTINNÄN PROFESSORI HELSINGIN 
YLIOPISTOSTA
YLKÄNÄ VIROLAHDELLA VUODESTA 1972

Seutu on minulle kuin toinen koti. Kaakon kohtalo on 
aina ollut sidoksissa Pietariin, hyvässä ja pahassa. Näen 
vieläkin sieluni silmillä Nikolai II:n Standart-huvipurren 
mökkivesillämme. Vuonna 1972 Virolahti oli pussin-
pohjimmaisin paikka. Rajan yli pääsi vain jäsenkortilla. 
Nyt seutu kihisee huikeita uusia ideoita, ja tämä on 
vasta alkua!

On ollut ilo ja kunnia osallistua erilaisiin Kaakkois-Suo-
men kehittämishankkeisiin ja sitäkin kautta tutustua 
harvinaisen huumorintajuisiin, mutta jalat tiukasti 
maassa tai veneen kannella pitäviin ihmisiin.

Haluaisin nostaa seudusta esiin seuraavat asiat: Hui-
kea merellinen luonto! Hapanvelli ja lohkopiirakka! 
Auttavaiset paikkakunnan asukkaat! Suomen parhaat 
merivartijat!
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04 Google

Google-pomo ihastui 

KOTKAAN
Arni Jonsson listaa paikkakunnan suurimmiksi vahvuuksiksi 

luonnon ja ihmiset – sekä leppoisan elämäntavan. 

TEKSTI SAMI J. ANTEROINEN, KUVA MIKKO HOVI

Kun Arni Jonsson saapui Kotkaan 
helmikuussa 2012, luvassa oli pal-

jon tuttua. Pakkanen ja merituuli eivät 
tuottaneet mitään ongelmia, sillä islanti-
lainen Jonsson oli tottunut kumpaankin. 
Aikaisemmin Helsingissä työskennel-
leenä hän osasi odottaa pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion perusjuttuja, kuten 
toimivaa infrastruktuuria. Helsingissä 
hän oli myös oppinut, että suomalaiset 
ovat vähäpuheista sakkia – ja ainakin 
pääkaupungissa kaikilla oli aina kiire 
jonnekin. 
 Jonsson oli tullut paikkakunnalle joh-
tamaan Googlen uutta datakeskusta ja 
odotti työntäytteistä rupeamaa tuppisui-
den valtakunnassa. Kotkassa Suomesta 
paljastui kuitenkin aivan uusia puolia. 
Reykjavikissa ja Kotkassa elämäntyylit 
olivatkin yllättävän samanlaisia esimer-
kiksi perheeseen, asumiseen ja arkivies-
tintään liittyen.
 ”Minut yllätti Kotkassa se, kuinka suh-
teellisen pienessä kaupungissa voi olla 
niin korkea elämisen laatu”, Jonsson 
muistelee. Paikkakunnalta löytyvät kaik-
ki palvelut, luonto on aina lähellä – ja se 
meri!
 ”Islantilaiset pyrkivät aina hakeu-
tumaan meren lähelle, missä päin 
maailmaa he sitten ovatkaan”, Jonsson 
virnistää. 

AALTOJEN KUTSU
Kotkan saaristo ja Santalahti ovat 
jääneet erityisesti mieleen – ja viime 
vuonna Jonssonilla oli tilaisuus tutustua 
saaristoon paremmin: ”Ystävän veneellä 
purjehdimme saaristossa loppusyksystä. 
Se oli vaikuttava kokemus”, hän toteaa. 
Seuraavaksi toivomuslistalla on ehtiä 
kalastamaan lohta jossain vaiheessa.  
 Jonssonista onkin tullut yksi Kotkan 
seudun suurimmista PR-miehistä maa-
ilmalla. Hänen mukaansa paikkakunnan 
turismilla on edessään kultaiset vuodet:
”Täällä on todella paljon kasvupotenti-
aalia matkailussa.”
 
KOTKASSA KOTONAAN
Jonsson kertoo myös, että parin vuoden 
aikana hänellä on käynyt koko liuta vie-
raita maailmalta – ja kun häneltä kysy-
tään, miten mies on Kotkassa viihtynyt, 

hän antaa aina saman vastauksen: täällä 
tunnen olevani kotona. Alkuasukkail-
lakin on ollut jonkin verran tekemistä 
kotiutumisprosessin kanssa: Jonssonin 
mukaan kotkalaiset ovat hyvin muka-
vaa, kielitaitoista ja kohteliasta sakkia. 
”Ihmisiin on helppo tutustua ja pitää 
yhteyttä myös työn ulkopuolella.”
 Entäs se työ sitten? Kun Google osti 
Summan vanhan paperitehtaan viisi 
vuotta sitten, kohu oli melkoinen – ja 
kun jättiyhtiö päätti uudesta, 450 mil-
joonan euron lisäinvestoinnista seudul-
le, puhuttiin jo Suomen-ennätyksestä. 
Jonsson ei epäröi puhua ”menestystari-
nasta”: Google ei satsaisi Summaan näin 
rajusti, ellei yhtiö olisi viihtynyt kulmil-
la. ”Yhtiön johto on vakuuttunut sitä, 
että kyseessä on hyvä investointi”, hän 
toteaa.

OVET AUKI MAAILMAAN
Jonsson kuitenkin myöntää, että inte-
groituminen yhteisöön ei ole sujunut 
aivan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Hän kertoo, että viime vuonna Googlen 
paikallisjohto istui palaverissa, jossa kis-
sa nostettiin lopulta pöydälle: yhtiö oli 
oma, eristäytynyt saarekkeensa yhteis-
kunnassa. ”Emme me kuitenkaan halun-
neet sellaista tilannetta, vaan päätimme 
ryhtyä toimiin asian korvaamiseksi”, 
Jonsson toteaa. Pian Google starttasi-
kin ”Community Outreach” -ohjelman, 
jonka tavoitteena oli lähentyä yhteisöä. 
Ohjelmaa lähdettiin toteuttamaan yh-
teistyössä seudun kehittämisyhtiö Cur-
sorin kanssa. Googlelaiset alkoivat käy-
dä paikallisissa kouluissa puhumassa, 
kertomassa Googlen toiminnasta ja esi-
merkiksi rekrytointimahdollisuuksista.
 Samalla Google lähti tukemaan paik-
kakunnan turismia ja idullaan olevaa 
peliteollisuutta omalla asiantuntemuk-
sellaan. Lisäksi yhtiö perusti vielä työn-
tekijöistä koostuvan komitean, joka etsii 
paikallisia projekteja, joita tukea tavalla 
tai toisella. 

OSA YHTEISÖÄ – JA SIITÄ YLPEÄ
Vajaassa vuodessa on saatu paljon 
aikaan ja Jonsson on sangen tyytyväinen 
nykytilanteeseen: ”Outreach-ohjelmasta 
on tullut erittäin hyvää palautetta ja 

Google on löytänyt paikkansa yhtei-
sössä paremmin”, hän toteaa. Ihmiset 
tiedostavat, että turvallisuus on iso osa 
Googlen työtä, koska yrityksen vastuul-
la on valtava tietomäärä – mutta itse 
googlelaiset ovat ihan tavallista poruk-
kaa. ”Ohjelman myötä olemme pysty-
neet viestimään ulospäin, että olemme 
ylpeitä siitä, että olemme täällä – ja 
että olemme tulleet jäädäksemme”, hän 
summaa.
 Mutta millaisia haasteita Jonsson on 
Kotkassa kohdannut? Ei kai kaikki voi 
olla silkkaa auvoa? Jonsson myöntää, 
että suomen kieli ei ole siitä helpoim-
masta päästä hanskata.
 ”Eri sanojen merkitykset vaihtelevat ja 
oikea konteksti on joskus vaikea löytää”, 
hän naurahtaa. Toisaalta paikkakunta-
laiset puhuvat niin hyvää englantia, että 
kielen opiskelulle on ollut vähemmän 
tarvetta. 

KOKO PERHE KOTKAAN?
Toiveiden tynnyrissä on kuitenkin yksi 
iso asia ja se on kansainvälinen koulu. 
Jonssonilla on kotona Reykjavikissa 
vaimo ja pari teini-ikäistä poikaa, jotka 
voisivat muuttaa Kotkaan, jos pojat vain 
voisi laittaa englanninkieliseen kouluun.
”Nyt ollaan tilanteessa, jossa pojat 
ovat Islannissa ja vaimo puolet ajasta 
lentokoneessa. Toimiva koulujärjestely 
auttaisi asiaa huomattavasti.”
 Puolisokin on ihastunut Kotkaan ja 
totesi jo ensimmäisellä visiitillään, että 
tämähän on aivan kuin kotona Reykja-
vikissa. Ja uusia asioita tulee kuin liu-
kuhihnalta: ”Aivan kotimme vieressä on 
golf-kenttä ja pitäisi viedä rouva sinne 
– mutta vielä en ole ehtinyt”, Jonsson 
nauraa. 

”Olemme pystyneet 
viestimään ulospäin, 
että olemme ylpeitä siitä, 
että olemme täällä
– ja että olemme tulleet
 jäädäksemme.”



06 Harrastukset

Harrastuksia kerrakseen!
Kotkan–Haminan seutu on kukkuroillaan erilaisia harrastus mahdollisuuksia. 
Tässä niistä muutamia makupaloja, etsi rohkeasti tietoja ja tule mukaan toimintaan!

YHTÄ TEATTERIA 
(JA SIRKUSTA JOPA)

Iloisia teatterin harrastajia löytyy halki seu-
dun. Aktiivista harrastusteatteritoimintaa on 
mm. Karhulan työväennäyttämöllä, Hami-
nan teatterissa, Purhon teatterissa Miehik-
kälän seudulla sekä Pyhtäällä. Perinteikäs 
Haminan teinisirkus tarjoaa monipuolisen 
yhdistelmän liikuntaa, ilmaisutaitoa, esiin-
tymistä ja erilaisten välineiden hallintaa.

TAIDETTA

Seudulla toimii aktiivisia valo-
kuvausyhdistyksiä ja taideseuroja. 

Seurat järjestävät näyttelyjä, kilpailuita 
ja kursseja. Myös kansalaisopistoissa 

voit opiskella kuvataiteiden tekemistä.

LÄHDETÄÄN RATSAILLE

Hevosia voit harrastaa useiden 
ratsastus seurojen ja yksityistallien kautta. 

Mahdollisuuksia löytyy aina talutus-
ratsastuksista aktiiviharrastukseksi asti.

PALLOILLAAN

Kaakko on palloilun kuningaskunta! Juniori jalkapalloilijoita 
koutsaa FC KTP:n lisäksi mm. Kotkan Nappulat ja Haminan Pallo-kissat. 

Kotkan Peli-Karhujen ja Karhulan Veikkojen lisäksi lentopalloa voi treenata 
mm. Haminassa. Koripalloilijoita kasvattaa mm. SM-tason jouk kueemme 

KTP Basket. Pesäpalloperinteitä vaalii mm. Haminan palloilijat, joka 
on vuonna 1928 perustettu pesäpalloseura. Muita palloilulajeja on mm. 

pöytätennis, squash, salibandy, sulkapallo, biljardi, tennis ja beach volley.

ULKOILLAAN!

Avantouintia, hiihtoa, melontaa, pyöräi-
lyä, retkeily, sauvakävelyä ja vaellusta voi 

harrastaa omatoimisuuden lisäksi vaikkapa 
Latuyhdistysten opastuksella. Myös partio-
yhdistykset pitävät huolen luonnonlähei-
syydestä. Ja golfi nkin harrastus onnistuu!

SPORTTINEN TAPAUS?

Kaakko on varsinaista eri urheilulajien 
ilotulitusta! Harrastusseuroja löytyy 

mm. salibandyyn, defendoon, judoon, 
kendoon, rugbyyn, ampumiseen, shuko-
kai-karateen, roller-derbyyn, keilailuun, 

painiin, karateen, rullalautailuun, nyrkkei-
lyyn, jousiammuntaan, shakkiin, dartsiin, 

petankkiin, tikanheittoon ja rullalautailuun.

URHEILUN MONET KASVOT

Voimistelua ja urheilua eri muodoissa voi 
harrastaa seudun seuroissa. Lajivalikoimaa 
löytyy mm. aerobiciin, muksujumppaan, 

circuit-trainingiin, telinevoimisteluun, 
stepaerobiciin, kuntojumppaan, pilatekseen 

ja kahvakuulaan – liikuntakeskusten 
tarjontaa unohtamatta.

Urheilu- ja kuntoliikuntatoimintaa kaiken-
ikäisille ja tasoisille liikkujille aloittelijoista 
huipulle tähtääviin urheilijoihin järjestää 

mm. Karhulan Katajaiset sekä vuonna 1933 
perustettu Karhulan urheilijat, joka järjestää 
myös urheilukouluja. Muita aktiivisia yleis-
urheiluseuroja on mm. Kotkan Kiri, Kotkan 

naisvoimistelijat ja Kotkan reipas.

Perinteikäs Vehkalahden Veikot järjestää 
Haminan alueella mm. ampumahiihtoa, 

hiihtoa, yleisurheilua, thriathlonia, kunto-
liikuntaa, suunnistusta sekä kyläkohtaisesti 
myös jalkapalloa, lentopalloa, pesäpalloa 

ja salibandya.

VESIPETOJA?

Seudulla on aktiivisia uinti- ja vesi-
voimisteluseuroja, jotka järjestävät uima-
kouluja, tekniikkakoulutusta, vesijumppaa 

sekä kursseja. Seudulta löytyy myös urheilu-
sukellusseuroja. Purjehdusta ja veneilyä 
voi treenata seudun pursiseuroissa, joilla 

on myös aktiivista nuorisotoimintaa. Myös 
melontaan ja perhokalastukseen ja jopa 
kirkkoveneilyyn löytyy harrastusseuraa!

MOOTTORIVETOISTA 
MEININKIÄ?

Jos mielit moottorille, niin lajitovereita löy-
tyy niin moottorikelkkailuun,  mönkijöihin, 

matkamoottoripyöräilyyn, motocrossiin 
kuin enduroonkin. Ralliautoilijoita löytyy 

myös! Seudulla toimii myös Karhulan ilmai-
lukerho, jossa voi harrastaa moottorilentoa.

JÄÄLLÄ JA LUMELLA

Taitoluisteluseurojen parissa voit ottaa niin 
jäisiä ensiaskeleita kuin vaativampaakin liitoa. 
Lajeina löytyy myös jääkiekkoa, kuntokiekkoa 

ja ringetteä. Hiihtoon ja ampumahiihtoon 
kannustavat Suomen Latu ry:n paikalliset 

jäsenyhdistykset sekä muut yhdistykset. Las-
kettelua ja alppilajeja voi treenata Uuperilla.

PISTETÄÄN TANSSIKSI

Tanssiopetusta löytyy mm. kilpa-
tanssin,  rivitanssin, kansan tanssin, 

tanhun, fl amencon, zumban, hip 
hopin ja satutanssin saralta. 

LUONTO KUTSUU

Luontoa voit ihastella retkeilyseurojen pa-
rissa tai vaikkapa suunnistamalla. Seudulla 

on myös pyöräilyseuroja, joiden parissa 
voi harrastaa mm. enduroa, maastopyöräi-
lyä ja polkupyöräsuunnistusta. Lajitoverei-

ta löytyy myös maastojuoksuun.

OPISTOJEN KAUTTA

Monipuolisesti taidetta, urheilua, 
kulttuuria ja kädentaitoja voit opis-

kella seudun kansalaisopistoissa.

MUSIKANTTEJA

Seudulla on musiikkiyhdistyksiä ja 
opetusta järjestetään sekä opistoilla 
että yksityisillä toimijoilla. Harras-
tusryhmiä löytyy niin muskareista, 
soitinopetuksesta kuin laulustakin.

TEKSTI ELINA WIEHN JA MARIA HUTTUNEN



Vietetään kalastusmajan
125. juhlavuotta yhdessä!
Aleksanteri III ja Suomi 
– Keisarillista kesälomaa 14.2.–18.5.  
Merikeskus Vellamo, Kotka
Pietarin Venäläinen museo, Kymenlaakson museo, Suomen kansallismuseo

Näyttelyssä on esillä mm. maalauksia ja akvarelleja 
sekä keisarillisen posliinitehtaan ja Fabergén esineitä. 
Osa teoksista on ensi kertaa esillä Suomessa.

Valokuvia Langinkosken luonnosta 1.4 .–31.5.
Kotka Maretarium

Juhlavuoden juhlaseminaari 14.5.
Merikeskus Vellamo ja Langinkosken keisarillinen 
kalastusmaja, Kotka

Kymijoen Lohisoiton keisarillinen ilta 5.6. 
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kotka 

Liturgia Langinkosken kappelilla   
28.6., 26.7., 16.8.
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kotka 

Keisarillinen kesäretki -tapahtuma 13.7.   
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kotka

Kymijokipäivä 9.8.    
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Kotka

Kymi Sinfoniettan Keisarikonsertit   
3.9. Kotkan konserttitalo ja 4.9. Kuusankoskitalo

08 Langinkoski

Aleksanteri III:n vuonna 1888 rakennuttama kalastusmaja 

tarjosi keisariparille rentouttavan kesänviettopaikan. Keisarillisen 

kalastusmajan museoon tutustuu vuosittain noin 20 000 vierailijaa 

ja koko alueella kävijöitä on noin 50 000. Kävijämääriin nähden 

huonoa palvelutasoa on nyt nostettu ja uudistettu alue avautuu 

yleisölle alkukesästä. 

Langinkosken keisarillisen kalastusmajan alue avautuu 

1.
2.

3.
4.

5.

*

*

*

UUDISTUNEENA

1. Vanhasta vahtimestarin talosta 
kunnostettiin kahvila, jossa on 

48 asiakaspaikkaa sisällä ja 
noin 30 ulkona.

2. Alue on nyt helpommin 
saavutettavissa myös 

pyörätuolilla 
mm. esteettömien 

sisäänkäyntien ansiosta.

3. Tallin yhteyteen 
rakennettiin 

uudet WC-tilat.

4. Keisarillisen 
kalastusmajan 
katto ja terassi 

uudistettiin.

5. Pysäköinti-
aluetta on 
tasoitettu.

* Koko alueella 
on tehty 

maisemointi-
töitä ja 

opasteiden 
kohennusta.

Kuva: Museovirasto 
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Hevoset vaihtuivat lampaiksi ja harrastus kenties  
AMMATIKSI

Anu ja Harri Turu muuttivat tyttärineen Harrin enon 
vanhalle tilalle tytärten hevosharrastuksen kaivatessa tilaa. 

Tyttäret kasvoivat, hevoset lähtivät ja tilalle tuli lauma 
ihastuttavia suomenlampaita.

TEKSTI SANNA AROLAINEN, KUVAT MIKKO HOVI

Turut muuttivat Miehikkälään vuon-
na 2005. Lasten hevosharrastus oli 

helpompaa, kun tilaa riitti, ja mielessä 
kävi, että tulevaisuudessa voisi ryhtyä 
hevosyrittäjäksi. Päätös oli suuri, mutta 
se osoittautui kannattavaksi. Tytärten 
kasvaessa hevosinnostus kuitenkin 
hiipui ja tilan tallirakennukset jäivät 
käyttämättömiksi. “Tuli ajatus, että mitä 
me täällä maalla teemme, jos meillä ei 
ole eläimiä”, Harri kertoo. Eräänä päi-
vänä syntyi kuitenkin uusi ajatus tilan 
hyödyntämiseksi.  
 “Päähäni pälkähti ajatus lampaista 
luonnollisina maisemanhoitajina. Rotu 
tarkentui suomenlampaaksi sen perin-
teisyyden vuoksi. Alkuperäisrotu sopii 
parhaiten näihin maisemiin”,  
Anu jatkaa.

LAUMA KASVAA AJAN MYÖTÄ
Ensimmäiset seitsemän suomenlam-
masta tulivat Turuille 2011. Ensimmäi-
set omat karitsat puolestaan syntyivät 
jo seuraavana vuonna ja tällä hetkellä 
uuhia karitsoineen on yli sata. Aivan 
kylmiltään Turut eivät lammastilallisiksi 
ryhtyneet: Anu on toiminut aiemmin 
maatalouslomittajana ja tilallisen arki 
oli tuttua jo etukäteen. 

 “Ensimmäisiä kertoja lampaita 
keritessä syntyi ajatus villan jatkojalos-
tuksesta. Suomenlampaan villa on yksi 
parhaita maailmassa, ja sitä onkin viety 
sen villaominaisuuksien takia yli 40 
maahan. Villasta kehrätty lanka ja siitä 
kudotut tuotteet olivat ensimmäisiä ja-
losteitamme. Sen jälkeen mukaan tulivat 
myös taljat ja luonnollisena jatkona liha. 
Suomenlampaan liha on erinomaista, 
eli eläimenä se on todella monipuolinen 
kasvatettava”, kertoo Anu.
 Tuotteita voi ostaa paikan päältä ja 
lampaita saa mennä katsomaan. “Vie-
railijat ovat tervetulleita, kunhan ottavat 
yhteyttä ensin. Näin voimme varmistaa, 
että meillä on täällä lampaita rapsutuse-
täisyydellä”, hän jatkaa.
 
HARRASTUKSESTA TYÖKSI
Tällä hetkellä tila yritystoimintana elää 
kasvuvaihetta. Yrittäjyys innostaa paris-
kuntaa ja tilasta pyritään tekemään työ. 
 “Olemme pyrkineet kehittämään 
toimintaamme suunnitelmallisesti ja 
olemme esimerkiksi markkinoineet 
säännöllisesti. Vaikka toiminnan eteen 
on joutunut ponnistelemaan, on se sen 
arvoista. Tuotteiden menekki on hyvä 
ja tilan työt palkitsevat aivan eri tavalla 

perinteiseen työsuhteeseen verrattuna”, 
Anu toteaa.
 Seppälän tila on Suomen mittakaavas-
sa pieni, mikä omalta osaltaan hanka-
loittaa joitakin asioita. Omasta tekemi-
sen tyylistä kannattaa kuitenkin pitää 
kiinni. “Massatuotannon aikakaudella ei 
ole helppoa olla pieni toimija. Teemme 
tätä kuitenkin omalla tyylillämme, siten 
kuin meille ja eläimille on parhaaksi”,  
hän jatkaa.

MAALLA, MUTTA SILTI  
LÄHELLÄ PALVELUITA
Miehikkälän Turut kokevat hyväksi 
asuinpaikaksi. Vaikka he asuvatkin 
aidosti maalla, ei se tarkoita, että jotain 
puuttuisi. 
 “Kaikki tarvittavat palvelut ovat 
lähellä ja helposti saatavissa. Pienem-
mässä kunnassa asiat rullaavaat aivan 
eri tavalla. Esimerkiksi eläinlääkärin ja 
terveystarkastajan kanssa toimiminen 
on jouhevaa, sillä ison paikan turha 
byrokratia puuttuu. Kuntalaista ylipää-
tänsä kuunnellaan enemmän ja toiminta 
on kokonaisvaltaisesti joustavampaa”,  
Anu summaa. 
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Koti on siellä, missä

SYDÄN ON
Keskellä Haminan puutaloidylliä asuvat Annukka Mack ja 

Salvador Darias sekä heidän nelivuotias tyttärensä Emma. 
Tie Haminaan on kulkenut Espanjan ja Helsingin kautta. 

Kotitalon historia kietoutuu perheeseen ajallisesti paljon kauempaa.

TEKSTI SANNA AROLAINEN, KUVAT MIKKO HOVI

Pikkuympyränkatu 15:n historia alkaa 
vuodesta 1838, jolloin kauppias 

Shukoff rakennutti siihen perheelleen 
talon. Parikymmentä vuotta myöhem-
min talo siirtyi F. Finken omistukseen, 
minkä jälkeen talossa jatkuivat vah-
vat kultasepäntyön perinteet monien 
vuosikymmenten ajan. Vuonna 1945 
talon ostivat ja ajanhenkiseksi remon-
toivat Koivistolta Karjalan kannakselta 
sodan alta lähteneet Toivo ja Bertta 
Paukkunen. Siitä lähtien talo on ollut 
Annukan suvun hallussa.
 “Tämä talo on ollut minulle kesän-
viettopaikka ja mummola. Itse olen 
asunut 18-vuotiaaksi asti Espanjassa 
suomalaisen äitini ja saksalaisen isäni 
kanssa. Kävimme täällä aina kesälomilla 
ja pysyvästi Suomeen tulin 18-vuotiaana 
opiskelun takia”, Annukka kertoo.  
 Annukka opiskeli espanjan kielen 
kääntäjäksi, opettajaksi ja asioimis-
tulkiksi. Suomeen muutti opiskelujen 
alettua myös silloinen poikaystävä, 
nykyinen aviomies Salvador. Hän on 
ammatiltaan kokki ja pariskunnan 
asuessa Helsingissä hän työskenteli mm. 
Espanjan suurlähetystössä, La Cocinassa 
ja Etelä-Esplanadilla Manhattan Steak 
Housessa. Tällä hetkellä hän työsken-
telee vain kivenheiton päässä kotoa 
Holvistoravintola Bastionissa. 
 “Itse olin seitsemän vuotta Helsingissä 
Espanjan suurlähetystössä töissä sekä 
Euroopan parlamentin käännösyksikös-
sä Luxemburgissa. Tällä hetkellä minul-
la on oma yritys Kieli- ja käännöspalvelu 
Mack. Viime kesänä Espanjan suurin 
kustannusosakeyhtiö julkaisi kääntämä-
ni Matti Röngän dekkarin Tappajan 
näköinen mies, jonka päähenkilö on 
myös Suomen televisiosta tuttu Viktor 
Kärppä. Melko usein joudun käymään 
työreissuilla Helsingissä, koska tällä seu-
dulla työ ei vielä aivan riitä.”

HURJA REMONTTI 
HAMINALAISITTAIN
Työ ei kuitenkaan ollut syy muuttaa 
Haminaan, vaan vuonna 2009 myyntiin 
tullut “mummola”. Koska talolla on aina 
ollut erityinen paikka Annukan sydä-
messä, hän osti Salvadorin kanssa huo-
nokuntoisen talon perikunnalta ja ryhtyi 
remontoimaan ja ennallistamaan sitä.

 “Talo oli todella huonossa kunnossa. 
Olemme yrittäneet säilyttää mahdolli-
simman paljon vanhaa ja korjata sitä pe-
rinteisillä menetelmillä, mutta 50-luvun 
rakennustyyli ei sovi yhteen 1800-luvun 
rungon kanssa ja suurin osa pinnoista 
piti uusia lattiasta ylöspäin.  Kaikki 
putket, johdot ja lämmitysjärjestelmä 
on nyt uusittu. Teimme remonttia neljä 
vuotta viikonloppuisin Helsingistä kä-
sin, mutta se oli todella haastavaa. Viime 
vuoden asuimme vuokralla Haminassa 
ja nyt pari kuukautta olemme voineet 
asua talon remontoidussa osassa.”
 Ajatus ennallistamisesta lähti talon 
ikkunoista. Pariskunta halusi palauttaa 
talon alkuperäisilmettä ja säilyttää sen 
tietynlaisen herkkyyden. Perinteisiin 
rakennusmenetelmiin ja ajanmukaisiin 
ratkaisuihin perehtyminen on ollut välil-
lä haastavaa.
 
APU ON LÄHELLÄ, 
KUN SITÄ TARVITAAN
Remonttiin ja restaurointiin on löytynyt 
apua läheltä. Alueella on erilaisia raken-
nusalan ammattilaisia, myös rakennus-
restaurointiin perehtyneitä. Paljon saa 
itsekin tehtyä, kun vain muistaa maltin 
ja ottaa asioista selvää etukäteen.
 “Olemme itse tehneet sen minkä 
pystymme, olemme jopa keittäneet itse 
liimamaalia, mutta kaikkeen ei oma 
taito riitä. Erityisen paljon apua olemme 
saaneet arkkitehdit Teiju Autiolta ja 
Seppo Serolta kokonaisuuden hah-
mottamiseen. Musevirasto on ollut oiva 
apu oikeiden menetelmien löytämiseen 
ja Ilkka Kaskisen neuvot todella ar-
vokkaita. Myös ammattitaitoista työapua 
löytyy, kirvesmies Rauno Suomalai-
nen on mm. vaihtanut metrikaupalla 
hirsiä ja Osuuskunta Kymen Karmiinin 
Anne-Mari Junnola on ollut apuna 
ikkunoiden restauroinnissa ja pinko-
pahvituksessa. Myös Haminan raken-
nuspuodista on saanut lähes kaiken 
tarvittavan. Lisäksi ystävät, sukulaiset 
ja naapurit ovat olleet korvaamaton apu 
tässä projektissa.”

PIKKUHILJAA ARJEN MAKUUN
Elämä Haminassa on asettunut muka-
vasti uomiinsa. Remontti etenee omalla 
painollaan ja kolmihenkisen perheen 

arki pyörii jouhevasti. Muutto suurkau-
pungista huomattavasti pienempään 
kaupunkiin on ollut vain positiivinen 
kokemus.
 “Kaipasimme muutosta elämään ja 
tässä se oli. Hamina on kaunis ja rauhal-
linen paikka asua. Kaikki palvelut ovat 
lähellä, Helsingistä ei jäänyt kaipaa-
maan mitään erityistä. Eniten yllätti 
kulkemisen helppous ja runsaat harras-
tusmahdollisuudet. Yhdessä ne antavat 
aikaa tehdä ja harrastaa entistä enem-
män, kun matka harrastuspaikkaan 
kestää entisen tunnin sijaan kymmenen 
minuuttia. Kaikki lapsiperheen tarvit-
semat palvelut ovat lähellä ja Kotkassa 
ajoittain asioiminenkaan ei ole ongel-
ma. Helsingissä asuessa samanlaiseen 
asiointimatkaan olisi kulunut huomat-
tavasti pidempi aika yhden kaupungin 
sisällä.”
 Annukka ja Salvador suunnittelivat 
talon kunnostamisesta kymmenen vuo-
den projektia. Puolet tästä ajasta on nyt 
mennyt ja työt etenevät ajallaan.
 “Tällainen tehtävä vaatii kärsivälli-
syyttä ja lujia hermoja. Pitää vain pitää 
lopputulos ja kokonaiskuva mielessä, 
että jaksaa. Välillä tuntuu, että valmista 
ei tule ikinä, mutta kun muistaa, mitä 
lopussa odottaa, on tämä kaikki sen 
arvoista.” 

Tutustu linnoituksen hurmaaviin pihoihin!

Hamina Tattoo ja Haminan linnoituksen wanhat 

talot ry avaa kaksitoista pihaa yleisölle Linnoituksen 

wanhat pihat -tapahtumassa. Pihapiirit ovat säilyneet 

saman tonttijaon mukaisina jo ainakin 150 vuotta, 

kuten on säilynyt linnoituksen ympyrä- ja sädekatu-

jen järjestelmä. Ympyräkaupungin renessanssiase-

makaavasta johtuen yhteistä lähes kaikille pihoille on 

näkymä raatihuoneen torniin ja sen alkuperäiseen 

Könnin kelloon.

Pihat ovat avoinna 29.7.–2.8. päivittäin klo 12–18. 

Pihat tunnistaa sisäänkäyntiportin pielessä olevasta 

numeroidusta ja kohdetta esittelevästä infotaulusta. 

Pihat on esitelty myös Hamina Tattoo Magazinessa ja 

Haminan matkailun verkkosivustolla 

www.visithamina.fi  > Hamina Tattoo > Ohjelma > 

Haminan Wanhat Pihat. Tapahtuman käsiohjelman 

voi noutaa Haminan matkailu- ja tapahtumatoimis-

tosta tai Hamina Tattoon toimistosta.



Näe Kaakko 
mobiilein silmin
LIIKUN NAUTISKELLEN – 
LEMPEÄSTI KAUNIISSA 
KATARIINASSA

Katariinan meripuiston lenkkei-

lyreitti on yksi Kotkan kolmesta 

liikunta-aiheisesta mobiilireitistä. 

Reitti sopii kävelystä, fi ilistelystä, 

vanhoista rakennuksista ja meren 

rannasta nauttiville. Sen varrelle on 

upotettu liikuntavinkkejä sekä tietoa 

nähtävyyksistä. 

Reitin pituus n. 4 km.

Tutustu ilmaisiin mobiilireitteihin 
www.kaakko135.fi /mobiili tai sovellus-
kaupassasi hakusanalla ”Kaakko135”.
Mobiilireittejä on tarjolla lähes 40 Android-, 
IOS- ja Windows-laitteille sekä HTML5-versio 
osoitteessa m.kaakko135.fi . Tarjolla myös 
englannin ja venäjänkielistä sisältöä!

Reittituotanto
Kaakko135° www.kaakko135.fi , 
Cursor Oy, Active Park -hanke, 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 
Euroopan sosiaalirahasto.

Näe Kaakko 
mobiilein silmin
LIIKUN NAUTISKELLEN – 
LEMPEÄSTI KAUNIISSA 
KATARIINASSA

Katariinan meripuiston lenkkei-

lyreitti on yksi Kotkan kolmesta 

liikunta-aiheisesta mobiilireitistä. 

Reitti sopii kävelystä, fi ilistelystä, 

vanhoista rakennuksista ja meren 

rannasta nauttiville. Sen varrelle on 

MANSIKKALAHDEN UIMARANTA

HETKI AURINGOSSA

Mansikkalahden uimarannalla on useita 
auringonottopaikkoja rantahiekalla ja kallioilla.

Etsi hyvä paikka ja istahda hetkeksi nauttimaan. 
Täältä voit seurata paitsi laivaliikennettä Haminan 
satamaan myös tuurien ja huviveneiden kulkua. 

Jumppatreeni jatkuu joogaharjoituksen merkeissä.

TAMMIKADUN MATTOLAITURI

KAUPUNGIN SUOSITUIN 
MATONPESUPAIKKA

Mattolaiturilla mene rohkeasti huljuttelemaan 
huivia tai vaikka sukkia muiden pyykkäreiden 

joukkoon. Aivan varmasti joku lainaa 
mäntysuopaa.

MERINIEMI

MERITUULEN KUTSU

Cafe Laituri on ihastuttava rantaterassi 
Meriniemen paviljongin naapurissa. Vanhan 

ankkurin kohta on mainio paikka pienelle 
liikuntatuokiolle.

MERIVARTIASEMAN LEVÄHDYSLAITURI

HEI JA HOI, NYT ANNETAAN 
ALLEILLE KYYTIÄ!

Istu penkille, pidä varpaat maassa, nosta kantapäät 
ylös ja hartiat korviin. Jännitä hetki, palauta liike 
alkuasentoon, laske hartiat taakse ja toista sarja.

Nauti hetki ja vilkuttele ohi lipuville veneille.

ANKKURILUOTO

ANKKURILUODON SILTA LAULAA

Niemen eteläkärkeen on rakennettu luoto, 
jonka metallisen sillan voi myrskysäällä kuulla 

laulavan. Luodolle sijoitettu ankkuri on peräisin 
1800-luvulta olevasta purjelaivasta.

Kierrä luodolle ja istahda hetkeksi sen 
reunakivetykselle. Tämä on mainio paikka 

venytellä hetki.

KATARIINAN MERIPUISTO

YLI 20 HEHTAARIN VIRKISTYSALUE

Meripuisto on kaupunkilaisten rakastama 
ja turistien ihailema paikka. Se on todellinen 

aktiivikohde, jossa on useita leikki- ja kuntoilu-
pisteitä, skeittiparkki, lentopallokenttä 

ja grillailupaikkoja.

Katariinan meripuiston korkeimmalla kohdalla 
sijaitsee Kotkansaaren suurin linnoitusalue 

Fort Katarina, joka on rakennettu 1890-luvulla 
osaksi Ruotsinsalmen linnoituskaupunkia.

Syyskuussa 2012 puisto palkittiin Euroopan 
viherrakentajien järjestön Trend Award -palkinnolla.

SAPOKAN VENESATAMA

SUOMEN SUURIN JA 
KAUNEIN PIENVENESATAMA

Sapokassa voi nauttia kahvikupposen useallakin 
eri terassilla. Hyvä fi ilistelypaikka on kaupungin 

pisin jäätelöjono.

SAPOKAN VENESATAMA
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MARETARIUM

AKVAARION IHMEITÄ

Maretarium on suomalaisten kalojen akvaariotalo, 
jossa voi nähdä silmästä silmään yli 50 

suomalaista kalalajia. Kesäkaudella Maretariumissa 
voi tutustua myös vesien pieneläimiin, kuten 

sammakoihin, vesiliskoihin ja käärmeisiin.

MÄNTYKATU

LUONTO KUTSUU

Kuljet parhaillaan Tervaleppälehdon 
luonnonsuojelualeen ohi. Täällä näet myös 

muutamia Ruotsisalmen linnoituskaupungin 
aikuisia muureja.

SAPOKAN VESIPUISTO

SUOMEN PALKITUIN VIHERALUE

Sapokan vesipuisto kukkii läpi kasvukauden. 
Keväällä kukkivat kymmenet tuhannet sipulikukat 

ja alkukesällä alppiruusut sekä atsaleat.

Paluumatkalla voit koukata vesiputouksen ja 
metsän kautta tai palata suoraan kävelytietä 

Tervasillalle. Sen jälkeen oletkin lähtöpisteessä.

TAMMIKATU

NYKYAIKAA JA HISTORIAA

Uusi upea bulevardi avautuu edessäsi. Valtaosa 
ympärillä olevista taloista on rakennettu 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä.

Tammikatu on hyvä suora pieneen loppukiriin. 
Ihastele vapaasti taloja ja pihoja, mutta yritä myös 

nostaa sykettäsi.

MIETISKELYLABYRINTTI

HILJAISUUTTA JA AIVOJUMPPAA

Meripuiston mietiskelylabyrintin mallina on käytetty 
keskiaikaista Chartresin katedraalin labyrinttia. 

Labyrintin halkaisija on 24 metriä. Edestakainen matka 
labyrintin keskustaan ja takaisin on 1050 metriä.

Pysähdy hetkeksi labyrintin keskustaan, käännä katseesi 
sinua miellyttävään suuntaan, tyhjennä mielesi ja 

hengitä rauhallisesti.

GRANIITTINEN PIKNIKPÖYTÄ

UPEITA GRILLAILUPAIKKOJA

Puistossa on useita grillein varustettuja 
piknikpaikkoja, jotka ovat vapaasti kaikkien 

käytettävissä.

viherrakentajien järjestön Trend Award -palkinnolla.viherrakentajien järjestön Trend Award -palkinnolla.

KAUNEIN PIENVENESATAMA

Sapokassa voi nauttia kahvikupposen useallakin 
eri terassilla. Hyvä fi ilistelypaikka on kaupungin 

14 Katariinan mobiilireitti

KOIRIEN UIMARANTA

TÄNNE KAIKKI
HAUKUT JA KARVAKORVAT!

Mansikkalahdesta matka jatkuu rantaa seuraten 
Katariinan Meripuistoon.

TERVASILTA

FIILISTELLEN ETEENPÄIN

Käänny sillalta vasemmalle ja olet yhdellä 
Kotkan suosituimmista rantareiteistä.

Koonnut SAMI AIRAKSINEN
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Vauhdilla kasvava rajatapaus

“Vaalimaa on kylä Virolahdella Venäjän vastaisella rajalla. Vaalimaa 
on tunnettu erityisesti vilkkaasta kansainvälisestä rajanylityspaikasta”, 
määrittelee Wikipedia. Pian kylämääritys saa päivitystä, kun alueelle 
rakennetaan kymmeniä  tuhansia kerrosneliömetrejä kauppaa ja palveluja.

TEKSTI MARIA HUTTUNEN

L apiot on jo isketty maahan Vaali-
maan rajan tuntumassa, sillä ensim-

mäisen uuden kiinteistön rakentaminen 
käynnistyi tämän vuoden alussa. Loka-
kuussa 2015 on tarkoitus juhlia kauppa-
keskus-, spa-hotelli- ja kasinokiinteistön 
avajaisia. Kiinteistön pinta-alaksi tulee 
25 000 kerrosneliömetriä. 
 Alueelta on myös sitovasti vuokrattu 
tontteja, joilla rakentamisen odotetaan 
alkavan keväällä 2015. “Lisäksi käynnis-
sä on puolen tusinaa erilaisia neuvotte-
luja, joiden toivotaan johtavan maaliin 
vielä kuluvan vuoden aikana”, Virolah-
den kunnanjohtaja Osmo Havuaho 
kertoo.

SATOJA TYÖPAIKKOJA
“Rakennusaikaisia työpaikkoja on 250, 
ja kaupallisen toiminnan käynnistyes-
sä työpaikkoja on odotettavissa 450”, 
Havuaho kertoo.
 Virolahden kunta, ELY-keskus, Cursor 
ja yritykset ovat suunnitelleet työvoi-
mapoliittisen koulutuksen järjestämistä 
venäjän kielitaidon lisäämiseksi alueella. 
“Kaikilta ei luonnollisesti vaadita 

briljanttia osaamista, mutta ainakin 
auttavan tason saavuttamista halutaan 
tukea”, Havuaho kertoo. Koulutus 
käynnistetään viimeistään vuoden 2015 
alussa.
 Työpaikkojen esittelemiseksi nuorille 
on järjestetty oppilaitoskierroksia, ja 
niitä jatketaan syksyllä 2014. Kierrok-
silla on ollut mukana RAY, Vaalimaa 
Shopping Center ja muut toimijat.
 Uudet työntekijät merkitsevät Viro-
lahdelle ja lähikunnille runsaasti uusia 
asukkaita. Tähän valmistautumiseksi 
Virolahdella rakennetaan parhaillaan 
uusia vuokrarivitaloja. Hyvän arjen  
käynnistämisen tueksi on myös 
neuvoteltu kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa uusien 
asukkaiden kotouttamista 
tukevia toimenpiteitä.

 35 JALKAPALLO-
KENTÄLLISTÄ
“Tunnelma Vaali-
maan kehityksessä 
on oikein hyvä. 
Rakennustöiden 

aloitusta on odotettu, ja jotkut ovat 
olleet skeptisiä, mutta itse en ole epäillyt 
hetkeäkään!”, Havuaho toteaa.
 Maankäytön masterplanin mukaan vi-
siona vuodelle 2020 on, että Vaalimaalla 
sijaitsee iso kaupallinen keskittymä, jon-
ka yhteydessä sijaitsee lisää majoituska-
pasiteettia ja viihdepalveluita. Kerros-
neliömäärä saattaa nousta jopa 250 000 
neliöön – se olisi pinta-alaltaan noin 35 
jalkapallokentällistä eli yli kymmenen 
Tuurin kyläkaupan verran. Kyllä kylillä 
osataan! 

VAALIMAA

Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy julkaisivat vuonna 2011 maksuttoman oppaan 

Venäjän liiketoiminnasta. Kuluneiden kolmen vuoden aikana ovat sekä maailma että 

Venäjä muuttuneet, ja kirjasta on nyt tehty uusi ja entistäkin ajankohtaisempi painos.

Kirjan tarkoituksena on helpottaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä. Ensimmäisen 

painoksen Kaakonkulma-aspektin lisäksi näkökulmaa on laajennettu koskemaan koko Suomea. 

Uuteen painokseen haastateltiin Venäjän kaupan ammattilaisia ja heiltä saatiin viimeisintä tietoa 

markkinoiden kehityksestä. Kirjassa on nyt mukana myös merkittävästi lisääntynyt verovapaa matkailija-

myynti. Venäjällä muutoksia ovat tuoneet mm. WTO-jäsenyys, Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin 

tulliliitto sekä nopeasti lisääntynyt internetin käyttö. Suomessa jatkuvasti kasvanut matkailijavirta ja

esimerkiksi Team Finland ovat tuoneet yrityksille uusia Venäjä-kortteja pelattavaksi.

”Viime aikojen tapahtumat Ukrainassa osoittavat, että nyt jos koskaan tarvitaan tuoretta tietoa, jonka 

valossa ymmärtää Venäjää ja venäläisyyttä”, toteaa teoksen kirjoittaja, viestintäyrittäjä Sami J. Anteroinen.

Kirjan voi ladata ja tulostaa käyttöönsä Cursorin ja Kinnon verkkosivuilta www.cursor.fi  ja www.kinno.fi . 

Lisäksi painettuja versioita voi tiedustella mm. Cursorista ja Kinnosta.

UUDISTETTU PAINOS! 

BISNESOPAS VENÄJÄN VALLOITTAJILLE

1

Suhteita, shakkia ja shampanjaa

vallo ittaj ille  2 . 0

B i snesopas 

venäjän

c u r s o r  oy,  Ko t K a n - h a m i na n 

s e u d u n  K e h i t tä m i s y h t i ö 

Kyminlinnantie 6
48600 KOTKA

040 190 2500
info@cursor.fi
www.cursor.fi

Ko u vo l a  i n n ovat i o n  oy

Paraatikenttä 4
45100 KOUVOLA

020 615 2710
info@kinno.fi
www.kinno.fi

Julkaisija Cursor Oy , Kotkan-Haminan  
seudun kehittämisyhtiö ja 
Kouvola Innovation Oy

Ohjausryhmä  
Cursor Oy Kalle Kallionpää
Kouvola Innovation Oy Kati Velin

Teksti  
Sami J. Anteroinen

Graafinen suunnittelu  ja taitto 
Tuuli Koivisto, Tandem Graphics

Paino Painotalo Westman

Paperi Munken Lynx 130g/m2  
ja Invercote Matt 300g/m2

Copyright Cursor Oy ja  
Kouvola Innovation Oy, 2014

2. painos (2014) 
ISBN 978-952-99951-9-6 (nid.)
ISBN 978-952-68115-0-5 (PDF) 
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Pyhtäällä sijaitseva jykevä navetta-
rakennus sai vuosituhannen alussa 

uuden isännän ja emännän. Timo 
Perin ja Terhi Kuneliuksen perhe-
yritys teki rohkean päätöksen ja muutti 
navettaan. Vuonna 1949 rakennettu 
Pyhtään kunnan vaivaistalon navetta on 
palvellut alkuperäisen tarkoituksensa li-
säksi yksityisenä sikalana ja Pyroll Oy:n 
ensimmäisenä tuotantopaikkana.   
 Nykyiselle isäntäparille muuttopäätös 
ei ollut helppo. Kohde päätyi kolmella  
ensimmäisellä katselmuskerralla 
hylätyksi, mutta paikan vahva luonne 
vei kuitenkin voiton. ”Tämä oli elämäni 
paras päätös”, toteaa Timo nyt. Paris-
kunnan käsissä paikka on muuttunut 
käsitteeksi, Navetaksi isolla ännällä.

PK-SEUDUN PARAS 
TEIPPAUSFIRMA
Neljä henkilöä työllistävä Timo Teippi 
Ky on erikoistunut kuljetus- ja autoalan 
teippauksiin ja niiden suunnitteluun.  
Noin puolet yrityksen asiakkaista tulee 
pääkaupunkiseudulta. Reilun tunnin 
matka Helsingistä on todella lyhyt – 
ja uuden moottoritien valmistuttua 
vieläkin lyhyempi. ”Meitä on sanottu 
pk-seudun parhaaksi teippausfirmaksi”, 
Terhi kertoo.
 30 vuotta toiminut yritys on saavut-
tanut vankan aseman ja tunnettuuden. 
”Yrittäminen on yhtä kovaa joka paikas-
sa. Paikalla ei ole merkitystä, jos tekee 
työt hyvin, huolellisesti ja asiakasta 
kunnioittaen”, Timo toteaa.

KOKO KYLÄN NAVETTA
Tärkeimmät palvelut löytyvät Pyhtäällä 
lähempää kuin monessa isossa  
kaupungissa. ”On asioita, kuten teat-
teri ja harvemmin tarvittavat palvelut,  
joita on mahdollista poimia kauempaa, 
mutta luontoa ei voisi hakea.” Metsä on 
vieressä ja kivenheiton päässä sijaitsee 
sekä meri että oma järvi, jossa Timo käy 
aamu-uinnilla.
 Vaikka bisnes on erikoistunutta, 
Navetan ovi on aina auki kyläläisille. 
Inspiroivissa tiloissa kokoontuu mm. 
taide- ja viiniseuroja, yritykset järjestä-
vät Tyky-päiviä ja Navetalla pidettävissä 
taidenäyttelyissä vierailee satoja ihmisiä.  
”Pyhtäällä on hauskaa ja mutkatonta 
porukkaa”, Timo kertoo.
 Pariskunta kiittelee asioiden suju-
mista Pyhtään kunnan kanssa. ”Kunta 
auttaa ja neuvoo aina tarvittaessa”, 
Terhi kertoo. ”Yrittäjän kuuluu ajatella, 
että miten voi itse palvella yhteiskuntaa, 
eikä toisin päin”, Timo sanoo.

SALAISET VATUPASSIT
Erilainen miljöö on mahdollistanut  
yritykselle vahvan identiteetin. Navetta 
on todellinen luovan rakentamisen herk-
kupala. Eri aikakausien esineet, luovat 
sisustusratkaisut ja loistavat aforismit 
luovat mukaansatempaavan tunnelman. 
”Vatupassia saa käyttää, mutta siitä ei 
saa jäädä kiinni”, kiteyttää nikkaroijana 
toiminut Timo rakentamisfilosofiansa.
 Aluksi Navetta toimi yrityksen tuotan-
totilana, mutta vuosien varrella alaker-

ran entisestä lantaluukusta rakentui 
pariskunnalle ja Haukku-Pojalle myös 
rakas koti. Kotona on luova ja kaunis 
tunnelma. Kotiin ei ole ostettu uutena 
kuin muutama keittiön kodinkone ja 
kaappi. Kaikilla muilla esineillä ja pin-
noilla on tarinansa. ”Ollaanko me 
ihmiset muka niin ehjiä, että esineiden-
kin pitäisi olla?”, Timo toteaa.

ELÄMÄN AIKAA
”Meillä ei ole työ- ja vapaa-aikaa, vaan 
elämän aikaa.”, Timo kiteyttää.  Yrit-
täjyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
ollaan aina töissä. ”Meillä noudatetaan 
työ-, ei kellonaikoja.” Töitä tehdään 
silloin kun pitää, mutta vapaasta nauti-
taan, kun on sen hetki.
 Pariskunta osaa lomailun taidon. 
Tärkeä paikka on oma 10,5 hehtaarin 
mökkitila, ”Timon puuhamaa”, jossa 
vietetään viikkojen ajan intiaanikesää 
ilman sähköjä, elektroniikkaa, kelloja ja 
kännyköitä.
 Myöskään arjessa työ ja koti eivät 
sekoitu liiaksi. ”Tuntuu luonnolliselta, 
että konkreettisista työasioista ei puhuta 
kotona”, Terhi kertoo. Koti on rauhoit-
tumisen paikka, internetvapaa vyöhyke. 
Saunan eteisessä kierrokset laskevat ja 
arki löytyy. Navetassa on kaikki hyvin.

18 Bisnes

Saunan eteinen on 
isännän lempipaikka. 
Sekä Timo että Terhi ovat 
kokeneet terveydellisesti 
pysähdyttäviä hetkiä. 
“Silloin tajuaa, että hyvää 
elämää pitää elää joka 
päivä. Tässä ja nyt, eikä 
sitku.”

Herra & Rouva 
TEIPPI

”Kannattaa rakastaa sitä, mitä tekee”, 
toteaa yrittäjäpariskunta, joka on rakentanut Pyhtäällä sijaitsevaan vanhaan navettaan 

uniikin kodin ja yrityksen yhdistelmän.

TEKSTI MARIA HUTTUNEN, KUVAT MIKKO HOVI
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KOTKA

HAMINA

PYHTÄÄ

VIROLAHTI

MIEHIKKÄLÄ

USEAMMAN 
KUNNAN ALUEELLA

Kotkan–

Haminan 

seutu on täynnä 

monipuolisia 

tapahtumia. 

Tule mukaan!

THE GANGUT REGATTA 
22.−24.7. 
– SEILAA MUKAAN 
ALKUTAHDEILLE!

The Gangut Regatta on rannikkopur-
jelaivojen kilpailu, joka kokoaa kesällä 
2014 yhteen rannikon perinteisiä 
purjealuksia ja suuria purjelaivoja 
Itämeren alueelta. 
Regatta järjestetään 300 vuotta sitten 
27.7.1714 Hangon pohjoispuolella 
käydyn, Ruotsin ja Venäjän välisen Rii-
lahden meritaistelun muistoksi, jonka 
myötä kärsittiin suuria miestappioita. 
Gangut oli Venäjällä oman aikansa uu-
dissana, joka muotoutui Hankoniemen 
ruotsinkielisestä nimestä ”Hangö udd”.

Ystävällismielisessä regatassa kisataan 
nopeuden lisäksi alusten ympäristö-
kuormituksesta, jossa vähiten luontoa 
rasittava alus tai miehistö palkitaan. 
Regatan isäntäsatamat ovat Kotka, 
Hanko ja Turku. Kotkan Kantasata-
massa alukset vierailevat 22.−24.7. ja 
ne siirtyvät paraatin myötä Suomen-
lahdelle kohti Hankoa torstaina 24.7. 
iltapäivällä hieman ennen Meripäivien 
avajaisparaatia. Tule Meripäivien 
etkoille!

KOTKAN MERIPÄIVÄT
– SATAMASTA KAJAHTAA!

Upeasta ja monipuolisesta musiikista, 
ilosta ja kesäpäivien paisteesta, tivolista 
ja Suomen suurimmasta avajaisparaa-
tista, kulttuurista ja lasten riemusta, 
merihenkisyydestä ja kansainvälisestä 
tunnelmasta. Niistä on Meripäivät tehty. 
Ja monesta, monesta muusta ikimuis-
toisesta elämyksestä!

Kotkan Meripäivät on Suomen suurin 
merikarnevaali, jonka keskus sijoittuu 
arkkitehtuuriltaan upean Merikeskus 
Vellamon ympärille Kotkan Kantasa-
tamaan. Juhlan puitteissa tarjoillaan 
myös merihenkistä kulttuuria, mm. 
konsertteja rockista kirkkomusiikkiin, 
Vuoden merilaulukilpailua, Meripäivä-
jatsit, näyttelyitä, katuteatteria ja Lasten 
Meripäivät. Tapahtumia on yhteensä 
noin kaksisataa – tule messiin!
 

21.4. KOKO PERHEEN 
PÄÄSIÄISTAPAHTUMA 
Salpalinja-museo, Miehikkälä 

1.5. VAPUN VASTAANOTTO JA 

 KEVÄINEN KONSERTTI 

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

6.–7.5.  DREAMWALL-NUORTENTAPAHTUMA

 Merikeskus Vellamo, Kotka

10.–11.5. KAIKKIEN ROTUJEN

 KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY

 Hamina

10.5.  SALPALINJA-AIHEINEN 

 DIORAAMAKILPAILU

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

11.5.  ÄITIENPÄIVÄLOUNAS

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

14.5.  LANGINKOSKEN KEISARILLISEN 

 KALASTUSMAJAN JUHLASEMINAA-

 RI JA UUSIEN TILOJEN VIHKIÄISET 

 Merikeskus Vellamo/

 Langinkoski, Kotka

16.-18.5. ARKTIKA-LINTURETKI 

 Rakinkotkan Ekokylä, Hamina

16.-25.5.  ARKTIKA-RISTEILYT 

 Virolahti

17.5.  HAMINA BASTIONI GUN SHOW

 Hamina

17.–18.5. MARETARIUMIN KALAMARATON

 Kotka

23.–25.5. ARKTIKA-PÄIVÄT, Virolahti

 ARKTIKA-LINTURETKI 

 Rakinkotkan Ekokylä, Hamina

24.5.  PESÄPALLON SUPERLAUANTAI

 Vallikenttä, Hamina

24.5.  YLEISURHEILUN TÄHTIKISAT 

 Karhulan keskuskenttä, Kotka

25.5.  KESÄKAUDEN AVAJAISMESSU 

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

25.5.  MONREPOS-NÄYTTELYN 

 AVAJAISET 

 Salpalinja-museo, Miehikälä

31.5.  TOIMINTANÄYTÖS 

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

1.–6.7. MIEHIKKÄLÄN KANSANKULTTUURI-  

 JA PELIMANNIPÄIVÄT, Miehikkälä

5.7.  KAUNISSAARIPÄIVÄ, Pyhtää

5.7.  KOTISEUTUJUHLA, Miehikkälä

5.7.  MIESTEN YKKÖSPESIKSEN ITÄ-LÄNSI

 Vallikenttä, Hamina

7.–9.7. DJANGO-FESTIVAALI 

 ranskalaista mustalaismusiikkia, Kotka

7.–12.7.  PETANQUEN SM 2014, Hamina

7.–13.7.   VIROLAHTI-VIIKKO, Virolahti

 Kirkkokonsertti, Teuvo Oinas 

 Virolahden kirkossa 7.7.

9.7.  RUOTSINSALMEN MERITAISTELUN 

 VUOSIPÄIVÄN RISTEILY 

 perinnealus m/aux Vivan. 

 Lähtö/paluu Kantasatama, Kotka

11.7.  KESÄPÄIVÄ LAPSILLE

 Bunkkerimuseo, Virolahti

12.7.  VASTILAN REGATTA, Pyhtää

12.7.  FISH AND SOUL

 Klamilan satama, Virolahti

13.7.  KEISARILLINEN EVÄSRETKI 

 Langinkoski, Kotka

13.7.   HAPANVELLIJUHLA 

 Klamilan satama, Virolahti 

16.7.  KOTKA 135 VUOTTA 

 Kotka-päivä, Kotka

16.–19.7. GOLFIN NAISTEN JA MIESTEN  

 LYÖNTIPELIN SM-KILPAILUT

 Mussalon golfkenttä, Kotka

17.–20.7. KAAKON  KAMARIMUSIIKKI

 Virolahti

19.7. EVAKKOVAELLUS

 Virolahti

22.–24.7.  THE GANGUT REGATTA 

 Kotka

24.–27.7. KOTKAN MERIPÄIVÄT 

 Kotka, www.meripaivat.com

25.–27.7.  LASTEN MERIPÄIVÄT 

 Kotka, www.lastenmeripaivat.com

29.7.–2.8. HAMINA TATTOO 

 Hamina

4.–8.6. KYMIJOEN LOHISOITTO 

 Kotka ja Pyhtää

 www.lohisoitto.fi 

7.6.  HALOO HAMINA -ASUKASPÄIVÄ

 Hamina

7.6. LASTEN LAUANTAI 

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

7.6.  KEIHÄSSALMEN SUVIMARKKINAT 

 Pyhtää

8.–13.6. KIRKKOMUSIIKKIVIIKKO 

 Miehikkälä

9.6.  KIRKKOMUSIIKKIVIIKKO 

 kirkkokonsertti, Miehikkälä

11.6.  JUKKA HALLIKAISEN 

 kirkkokonsertti, Miehikkälä

11.6.–13.8. KESKIVIIKON PUISTOKONSERTIT  

   Sapokan Vesipuisto, Kotka

12.6.–31.8. STOCKFORS ART FAIR 2014 

   Pyhtää

13.–15.6. ROLLO-UINNIT

 Uimala Katariina, Kotka

13.6.  HAMINAN YÖ

 Cheek, Jari Sillanpää, Popeda

 Hamina

13.6.  KORSUORKESTERIN 

 KORSUHARTAUS    

 Miehikkälän kirkko

15.6. KESÄ-HEIKIN KESKIAIKA-

 MARKKINAT, Pyhtää

19.6. JUHANNUSMARKKINAT

 Klamilan satama, 

 Virolahti

27.–29.6. SALPAVAELLUS 

 Virolahti ja Miehikkälä

28.6.  PIKKUKYLIEN 

 PIKKUMARKKINAT

 Suur-Miehikkälän seurantalo,  

 Miehikkälä

29.6.  HARJOITUSRAVIT 

 PELLINKANKAAN RAVIRADALLA 

 Miehikkälä

ARKTIKA-PÄIVÄT 
VIROLAHDELLA 23.–25.5. 
– LUONNON NÄYTELMÄ 
VAILLA VERTAA

Arktisten lintujen muutto, arktika, on 
näyttävin Suomessa havaittavista lintu-
maailman tapahtumista. Toukokuussa 
Suomenlahtea pitkin matkaa miljoonia 
vesilintuja ja satoja tuhansia hanhia 
kohti arktisia pesimäalueitaan. Muutto 
tapahtuu pääosin meren yllä, mutta 
Virolahden kohdalla arktinen muutto 
rantautuu. 

Arktika-päivät järjestetään vuosittain 
Virolahdella parhaaseen muuttoaikaan. 
Päivien aikana on yleisölle tarjolla 
monipuolista ohjelmaa. Lintuoppaat 
opastavat matkailijoita ja harrastajia 
muuttavien lintujen tunnistamisessa, 
paikalta voit hankkia lintu- ja luonto-
kirjallisuutta, optiikkaa ja paikallistuot-
teita. Perinteeksi on jo muodostunut 
Virolahden kappeliseurakunnan 
tunnelmallinen luontokirkko.

Kansainvälinen Hamina Tattoo on jo 
perinteeksi muodostunut sotilasmusiik-
kifestivaali, jolle historiallinen linnoitus-
kaupunki Hamina luo hienot puitteet.

Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifestivaali 
on täynnä mielenkiintoisia tapahtumia, 
jotka sijaitsevat vain kävelymatkan 
päässä toisistaan. Tapahtumaviikon 
aikana voit nauttia upeista ilmaiskonser-
teista Kesäpuistossa, Tattoo-paraatista 
Raatihuoneentorilla sekä Tattoo-kadun 
myyntikojuista ja musiikkiesityksistä. 
Kauppatorilla oleva Tattoo-klubi tarjoaa 
päivittäin ohjelmaa niin lapsille kuin 
aikuisille. Lisäksi voit kierrellä ja ihastua 
linnoitusalueen vanhoihin yksityispi-
hoihin, jotka avaavat porttinsa yleisölle 
festivaalin aikana. Tapahtumaviikko 
huipentuu maksullisiin marssihow-
esityksiin Hamina Bastionin tapahtu-
ma-areenalla. Kaupungilla tapahtuu 
myös paljon muuta aina torimyynnistä 
taidenäyttelyihin. 

Ps. Hamina Tattoo näkyy ja kuuluu 
myös isolla kirkolla tiistaina 29.7.2014 
klo 12. Tule hakemaan tunnelmapaloja 
Hamina Tattoon marssishow-esityksistä 
Helsingin Senaatintorilla järjestettävästä 
Mini Tattoosta!

TUU KATTOO, 
HAMINA TATTOO! 
29.7.–2.8.2014
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MARETARIUMIN TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT

1.4.–31.5. Keisarillisen kalastusmajan luonto, Pekka Vainion luontokuvia

15.3. Sukellus-teemapäivä

6.4. Langinkosken luonto -kuvailtapäivä

1.6.–31.7. Minun luontoni, Timo Vesterisen luontokuvia

4.–6.9. Itäisen Suomenlahden kasvillisuus ja eliöstö tutuksi

1.8.–30.9. Sakke Yrjölä, kala-akvarellejä

5.12. Kalojen yö

MERIKESKUS VELLAMON VAIHTUVAT NÄYTTELYT

14.2.–18.5. Aleksanteri III ja Suomi

9.5.2014–18.1.2015 Kannu ja kirkonkello – hylkytarinoita keskiajalta

13.5.–21.9. Valokuvanäyttely Pohjakosketus – roskaa Itämerestä

6.6.–12.10. Vampyyrin varjostamat – lepakoiden salainen maailma

14.11.2014–29.3.2015 Suursaaren Ville – J.W. Mattilan elämän maisemat

TEATTERIT JA GALLERIAT

• Stockfors Art Fair, Harjuntie 111, Pyhtää

• Galleria Mari, Kaunissaari, Pyhtää

• Art Port Taidesatama, Tornatorintie 124, Kotka

• Kotkan Valokuvakeskus, Vuorelankulma 2, Kotka

• Galleria Uusikuva, Satamakatu 9, Kotka

• Kyminlinnan kesäteatteri, Sutelantie 84, Kotka

• Galleria Savarte Art, Kirkkokatu 13, Kotka

• Galleria Nikolai, Keskuskatu 9, Kotka

• Karhulan Työväennäyttämö, Eteläinen Karjalantie 3, Kotka

• Galleria Ruutikellari, Roopertinkatu 11, Hamina

• Haminan teatteri, Isoympyräkatu 30, Hamina

13.–14.12. WANHAN 

 HOLVISTON JOULU

 Hamina

5.12.  ITSENÄISYYSPÄIVÄN 

 AATON TANSSIAISET

 Salpalinja-museo, 

 Miehikkälä

14.12. JOULUMYYJÄISET

 Salpalinja-museo, 

 Miehikkälä

31.12.  UUDEN VUODEN 

 VASTAANOTTO 

 JA ILOTULITUS

 Hamina

1.11. HALLOWEEN-KEKKERIT 

 Salpalinja-museo,   

 Miehikkälä

9.11. ISÄNPÄIVÄLOUNAS 

 Salpalinja-museo, 

 Miehikkälä

24.–30.11. URKUVIIKKO

 Kotka

29.11.   JOULUN AVAUS

 Kauppatori, Kotka

5.–6.9.  FASHION NIGHT &   

 CULTURE

 Kotka

6.9.  VALOA 

 MEIJÄN ILTAAN   

 Miehikkälä

19.9.  VALOJEN YÖ 

 -kulttuurifestivaali, 

 Hamina

 Syyskuussa 

 Salpalinja-museon  

 sotahistoriallinen   

 luentosarja, 

 Miehikkälä

2.8. AINO JA REINO MAANTIEJUOKSU   

 Pyterlahti, Virolahti

2.8. KOKO PERHEEN TAPAHTUMAPÄIVÄ   

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

2.8. ILMAILUPÄIVÄ LENTOMUSEO

 Kotka

7.–10.8. POHJOISMAISET MERIKADETTIPÄIVÄT  

 Kotka

9.8.  KYMIJOKIPÄIVÄ, halki seudun

9.8.  HARJUNHOVIN 125-VUOTISJUHLA, 

 Virolahti

10.–17.8. PYHTÄÄ-VIIKKO, Pyhtää

15.8.  TANGOKONSERTTI 

 Salpalinja-museo, Miehikkälä

15.–16.8. PYHTÄÄN XXII SAARISTOMARKKINAT  

 Pyhtää

16.–17.8. ELOKUUN TANGO, Pyhtää

22.–24.8.  YLEISURHEILUN 

 16–17-VUOTIAIDEN SM-KISAT 

 Karhulan keskuskenttä, Kotka

30.8.  MUINAISTULET

 Kaunissaari, Pyhtää

 Katariinan Meripuisto, Kotka

SEUDULLA TAPAHTUU

KOTKA HAMINA PYHTÄÄ VIROLAHTI MIEHIKKÄLÄ

USEAMMAN KUNNAN ALUEELLA

ELOKUUN TANGO 16.–17.8. 
– MUSIIKILLISTA JUHLAA

Elokuun tango -festivaali järjestetään tänä vuon-
na toista kertaa. Festivaalia juhlitaan Pyhtään 
Stockforsin tehdasalueen historiallisessa Kaari-
hallissa. Tapahtumaan sisältyy tangokonsertteja, 
tanssiteatteria, tanssinopetusta, konserttimilonga 
ja levytanssit. Tule nauttimaan argentiinalaisen ja 
suomalaisen tangon musiikillisista kohtaamisista!

PYHTÄÄN SAARISTOMARKKINAT 
15.–16.8. – NÄHDÄÄN MEREN 
ÄÄRELLÄ

Pyhtään perinteiset Saaristomarkkinat jär-
jestetään 15.–16.8. jo 22. kerran merellisissä 
maisemissa Lökören venesatamassa Siltakylässä. 
Pyhtää-viikon päättävä tapahtuma kerää vuosit-
tain reilut 10 000 markkinavierasta.
Kalaherkkujen ystäville markkinoilta löytyy 
monipuolista maisteltavaa ja mukaan otettavaa. 
Tarjolla on myös muita paikallisia tuotteita, kuten 
marjoja, vihanneksia, mehuja, konditoriatuottei-
ta, käsitöitä sekä muuta markkinamyyntiä. Kiin-
nostuneet voivat seurata kalankäsittelynäytöksiä 
samoin kuin käsityötaidon näytöksiä.

MIEHIKKÄLÄN KANSAN-
KULTTUURI- JA PELIMANNIPÄIVÄT 
1.–6.7. – PERINTEET KUNNIAAN!

Kymenlaaksolainen kulttuuri ja miehikkäläläinen 
henki täyttää koko tapahtumaviikon. Myllylammen 
upea lava toimii tapahtuman pääpaikkana. Tors-
taina ohjelmassa on pelimannitanssit, perjantaina 
tangomarkkinoiden laulukilpailun fi nalistit, lau-
antaina kotiseutujuhla ja tähtitanssit. Tapahtuma 
huipentuu sunnuntain pääjuhlaan.

Nuorten musiikkileirin antimista päästään naut-
timaan loppuviikon esityksissä. Oheistapahtumat 
levittäytyvät mm. raviradalle, Salpalinja-museolle ja 
keskustan torialueelle. Erikoisuutena Open stage, 
jolle jokainen on tervetullut esiintymään.

27.4.  Kevätmarkkinat, Hamina

17.–18.5. Kotkan kalamarkkinat, Kotka

24.5. Karhulan kevätpäivä, Karhulan tori, Kotka

29.5. Hela 2014 – venetarvikemarkkinat, Kotka

4.-8.6.  Eurooppalainen ruokatori, Lehmuskuja, Kotka

7.6.  Keihässalmen Suvimarkkinat, Pyhtää

14.6. Aholafarmin Maaseututori, 

 Kirkkovuorentie 291, Hamina

14.–15.6. Sepramarkkinat, Hamina

15.6.  Kesä-Heikin keskiaikamarkkinat, Pyhtää

7.–9.8. Elomarkkinat, Hamina

23.8. Pertunmarkkinat, Virolahti

31.8. Karjalaiset markkinat, Miehikkälä

28.9. Silakkamarkkinat, Klamilan satama, Virolahti

9.–10.10.   Syysmarkkinat, Hamina

18.–19.10. Kotkan kalamarkkinat, Sapokka, Kotka

 1.–2.11. Kymen Suurmarkkinat, Ruonalan urheiluhalli, Kotka 

22.12. Tuomaan markkinat Hamina

Kotkan kauppatorilla markkinat joka kuukauden 

ensimmäinen torstai (paitsi toukokuussa 8.5.)

KAAKON MARKKINAT 
– TORILLA TAVATAAN!



TERVETULOA HYVÄN 
TUULEN RANNIKOLLE!

Kaipaatko uutta arkea?

Kotkan–Haminan seutu tarjoaa tilaa elämälle ja aikaa arjelle. 
Edullista asumista meren äärellä, joutuisien matkojen päässä. 
 
Muuttajan palvelut antaa tärkeää tietoa ja tukea: 
www.kotkanhaminanseudulle.fi, muuttajan.palvelut@cursor.fi

Neuvoja ja tilaa yritykselle?

Edullista toimitilaa ja monipuolisia yrittämisen mahdollisuuksia 
mm. Venäjän läheisyyden hyödyntämiseksi. 

Cursor tukee yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia yrityksen perustamisessa  
ja yritystoiminnan kehittämisessä. Ota yhteyttä: www.cursor.fi, 
vaihde 040 190 2500

Hyväntuulista lomailua?

Viehättävä merellinen alue, kaunis luonto, Kymijoki koskineen, upeat  
kaupunkipuistot ja noin 88 000 ystävällistä ihmistä odottavat matkailijaa. 

Koko matkailutarjonta löytyy osoitteesta www.kaakko135.fi. 
Palvelemme myös sähköpostitse ja puhelimitse, info@kaakko.fi, 
040 135 6588


