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KOUVOLA TÄYNNÄ ELÄMÄÄ

Kouvolan kaupunki tarjoaa asukkailleen tekemistä ja
ajanvietettä moneen menoon. Tapahtumat ja toiminta ovat
pääosin maksuttomia. Tervetuloa mukaan.

TAPAHTUMAT
Kaupungin ja yhteistyökumppaneiden
järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta löydät lisää tietoa kaupungin tapahtumakalenterista kouvola.fi/tapahtumat
ja facebook -sivuilta facebook.com/
kouvolankaupunki

Kirjastojen tapahtumat löydät myös
Kymenlaakson kirjastojen Kyyti.Finnapalvelusta sekä Kouvolan, Kuusankosken
ja Myllykosken kirjastojen facebooksivuilta. Ajankohtaisia tapahtumia myös:
facebook.com/kouvolanyhdistykset

Kirjastojen tapahtumat

Kansalaisopiston

Kirjailijavierailut, kirjallisuuspiirit,
tarinakoukut, musiikkikonsertit, satutuokiot, elokuvaesitykset, luennot,

ilmaistapahtumat, luennot, verkkoluennot
kouvolankansalaisopisto.fi/tapahtumat

Kouvolan Dekkaripäivät. kyyti.finna.fi

Kaupungin
vuosittaiset juhlat
Veteraanijuhla, Kaatuneitten muistojuhla,
vappu, Kouvola-päivä, itsenäisyysjuhla,
uudenvuodenaaton juhla. Vuosittaisiin
juhliin on vapaa pääsy.

kouvola.fi/vuotuisjuhlat

Porukkatalo
Yhdistysten ja kuntalaisten yhteinen tila,
jossa on toimintaa kolmessa kerroksessa
maanantaista perjantaihin klo 8–18,
Savonkatu 23. Tapahtumia on paljon ja
Porukka Cafe odottaa herkkuineen,
tervetuloa tutustumaan!

kouvola.fi/porukkatalo

Lukulehto Lehtomäessä
Nettiyhteydet, kahvia, lehtiä, liikuntaa
ja tapahtumia. (Madekuja 1)
Voikkaan olohuone
Nettiyhteydet, lehtiä, tapahtumia
ja kahvia. (Voikkaantie 2)

HYVINVOINTIA
JA TERVEYTTÄ

Terveys- ja hyvinvointipiste Virtaamo
tarjoaa matalan kynnyksen henkilökohtaista terveys- ja liikuntaneuvontaa itsehoidon
tueksi. Se sijaitsee kauppakeskus Valtarissa (Kouvolankatu 15). Virtaamon terveys- ja
liikunta-aiheisilla teemapäivillä on asiantuntijoita sosiaali- ja terveyspalveluista,
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista sekä järjestöistä. kouvola.fi/virtaamo
Liikkuva Kouvola

Pyöräily ja pyörätiet

Liikkuvakouvola-sivusto kokoaa yhteen
Kouvolan alueen liikuntatoimijat ja
liikkujat, liikuntatapahtumat ja kokeilut
sekä liikkumisvinkit. liikkuvakouvola.fi

Kouvolan alueella on loistavat mahdollisuudet pyöräilyyn niin hyöty- kuin harrasteliikunnan merkeissä. Pyörätiet kulkevat vaihtelevissa maisemissa paikoin
Kymijoen mutkia seuraten. Katukuvassa
näkyvät myös oranssit kaupunkipyörät!

Kuntotestaukset
Kuntotestauksia järjestetään kolme
kertaa vuodessa. Osa testeistä on
maksuttomia. liikkuvakouvola.fi/testaus
Teatteriesitykset
Kouvolassa toimii laadukas ammattiteatteri
Kouvolan Teatteri sekä ammattijohtoinen
Kuusankosken Teatteri ja lukuisia harrastajateattereita. kouvola.fi/teatterit

kouvola.fi/pyoraily
Musiikkitapahtumat
Kouvolan kaupunki tekee yhteistyötä
isojen musiikkitoimijoiden Kymi Sinfonietan ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston
kanssa. Näiden lisäksi Kouvolasta löytyy
monipuolista musiikkitarjontaa rockista
kansanmusiikkiin. kouvola.fi/musiikki

NÄE, KOE & KOKEILE
Kouvolan kansalaisopistolla
on toimintaa lähes 90 pisteessä eri puolilla Kouvolaa. Kurssivalikoimassa on yli
tuhat kurssia. Suuri osa näistä on maksullisia. Opetushalllituksen avustus mahdollistaa erityisryhmien (esim. seniorit,
työttömät, maahanmuuttajat) tukemisen

opinnoissa mm. alennettujen kurssimaksujen ja opintoseteleiden kautta.

kouvolankansalaisopisto.fi
facebook.com/kouvolankansalaisopisto

KOE ILO!

Poikilo-museoissa voit vierailla sekä taidemuseossa että kaupungin-

museossa. Museoihin voi ostaa joko yhteislipun tai pääsylipun vain toiseen
museoon. Museoihin on alle 18-vuotiailla vapaa pääsy. Kouvola-kaverin
kanssa saapuvilla on molemmilla vapaa pääsy museoihin. Tutustu netissä
Poikilon tarjoamaan oheistoimintaan poikilo.fi ja facebook.com/poikilo-museot
Kaupunginmuseo Poikilo

Museot verkossa

Kaupunginmuseo Poikilossa on esillä
Kouvolan historiaan liittyviä näyttelyjä.

Poikilo-museoiden virtuaaliseen
apteekkimuseoon ja Suomen Puotimuseoon voit tutustua milloin tahansa.
poikilo.fi/koe-ja-osallistu/
mobiiliopastukset/

Taidemuseo Poikilo
Monipuolinen taidemuseo Poikilo esittelee sekä perinteistä taidetta että uutta
ja kokeilevaa ilmaisua. Taidemuseon
näyttelyiden lisäksi tiloissa on myös
Kouta ry:n galleria, jossa on oma näyttelyohjelma sekä Kino Poikilo, studio
mediataiteen esittämistä varten. Sen
esitykset liittyvät taidemuseon näyttelyyn tai ovat itsenäisiä teoksia. Vaihtuvia
näyttelyjä myös Poikilo-galleriassa,
johon on vapaa pääsy.

Patsaskerros mobiilisti
Tutustu Kouvolan patsaisiin kotisohvalta
tai tulosta reittikartta ja kierrä
kävellen/pyöräillen.
tarinasoitin.fi/kouvolanpatsaat
Kokoelmat verkossa
Taidemuseo Poikilon kokoelmiin voi tutustua myös verkossa: maalauksia, veistoksia ja grafiikkaa sekä tekstiiliteoksia ja
mediataidetta. finna.fi

Näyttelytilat
Kouvolan alue tarjoaa taiteiden ystävälle paljon nähtävää ja koettavaa.
Eri tyylisiä ja – kokoisia näyttelytiloja on koko kunnan alueella kaupungin isoista
Poikilo-museoista pieniin taidekahvila-näyttelyihin ja gallerioihin.
Kymin Ruukki, Vuohijärven luonto- ja
kulttuuritalo, Kuusankoskitalon galleria,
Taidekeskus Antares, Moision taidekartano, kirjastojen taidenäyttelyt.
Kouvolan teatteriravintola, Piika ja
Renki, kahvila Onnenkukko,

kulttuuritalo Wanha Rautakauppa ja
Anjalan kartanon makasiinikahvila.

kouvola.fi/nayttelytilat

KIRJASTOT

Kirjastossa

voit lukea, opiskella, käyttää laitteita ja aineistoa sekä
oleskella. Kokoelmista voit lainata kauno- ja tietokirjallisuutta eri
kielillä, kielikursseja, äänikirjoja, elokuvia, nuotteja ja musiikkiäänitteitä.

Omatoimikirjasto

Elimäen, Haanojan, Inkeroisten,
Jaalan, Korian ja Myllykosken
omatoimikirjastoissa voit asioida
joka päivä.

Kirjastoautot

Kaksi kirjastoautoa liikennöi laajasti
ympäri Kouvolaa.

Huomaa myös:
Lehtilukusaleissa voi painettujen lehtien
lisäksi lukea e-lehtiä. EMagz-palvelu
tarjoaa kotimaisia aikakauslehtiä ja
ePress-palvelu kotimaisia sanoma- ja
paikallislehtiä.
Naxos-musiikkipalvelu kuunneltavissa
kotoa käsin. Se sisältää klassista musiikkia ja jazzia yli miljoonan kappaleen
valikoiman.

Tiloja tekemiseen
Mediamaja
Välineet ja ohjaus omaehtoiseen tekemiseen: tietokoneet, äänitys, videointi,
studio, editointi, digitointi, pelaaminen,
pelikonsolit, lautapelit, laitelainaus.
Urban Office
Pääkirjaston eteisaulassa ilmaista työja opiskelutilaa tulostus- ja skannausmahdollisuuksin. Ilman varausta.
Ryhmätyötilat
Elimäen kirjaston ja pääkirjaston
ryhmätyötila, Kuusankosken Viitalahuone. Näihin maksuttomiin tiloihin sopii
noin 10-12 henkeä. Varaus etukäteen
tai paikan päällä.
Tutkijanhuoneet

Rockway-verkkomusiikkikoulussa
voi opetella soittamaan ja laulamaan
paikasta riippumatta.

Maksullisia tutkijanhuoneita
pääkirjastossa.

E-kirjastosta voi lainata e-kirjoja
kirjastokortilla verkon kautta.

Pianohuoneet

Äänikirjoja Celia-kirjastosta
lukemisesteisille.
Mikrofilmien ja mikrokorttien lukutilat
ja laitteet pääkirjastossa suku- ja
historiantutkimukseen.
Kotiinkuljetuspalvelu 65 vuotta täyttäneille, jotka sairauden tai toimintakyvyn
heikentymisen vuoksi eivät itse tai läheisen avustamana voi käyttää kirjastoja.

Pääkirjaston ja Haanojan kirjaston
pianohuoneiden pianoja
voi soittaa maksutta aukioloaikoina.
Varaus etukäteen tai paikan päällä.

Lisätietoa
kirjastojen
palveluista:
kyyti.finna.fi

LIIKKUMAAN YKSIN TAI YHDESSÄ
Liikkuvakouvola

Kuntokortit

Liikkuvakouvola kannustaa
aktiiviseen arkeen.

Kuntokortteja saa uimahalleilta ja
kaupungin liikunnanohjaajilta.
Palautetut kortit osallistuvat arvontaan.

facebook.com/liikkuvakouvola
instagram.com/liikkuvakouvola
Youtubessa: liikkuvakouvola

kouvola.fi/liikuntahankkeet
Ohjattu liikunta

Yleisövuoroja vapaasti
Avoimia, maksuttomia perheliikuntavuoroja eri puolilla kaupunkia: Yleisöluistelua Kouvolan, Valkealan,
Kuusankosken ja Inkeroisten jäähalleissa.
Kävelyvuorot talviaikaan turvallisesti
Kouvolan jäähallin kiertävällä juoksuradalla. Vapaat palloiluvuorot
Saviniemen palloiluhallissa ja
Jaalan palloiluhallissa.

kouvola.fi/yleisovuorot
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti
Sairauden tai vamman perusteella voi
hakea erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia vuodeksi kerrallaan. Kortilla
pääsee maksutta kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleille. Lisätiedot:
liikunnan varaukset, p. 020 615 4220

Terveys- ja erityisliikuntaa eri puolilla
Kouvolaa yhteistyössä järjestöjen ja
vertaisohjaajien kanssa. Ryhmät ovat
maksullisia. Vertaisohjatut liikuntaryhmät
pääosin maksuttomia.

kouvola.fi/liikuntaryhmat
kouvolankansalaisopisto.fi

Välineitä lainaksi
Liikuntavälineiden lainaus Terveys- ja
hyvinvointipiste Virtaamossa sekä
Jaalan, Myllykosken ja Elimäen kirjastoissa. Valikoimassa mm. kävelysauvat,
kahvakuulat 4 kg ja 8 kg, tasapainolauta, askelmittari ja Gymstic.

Neuvontaa ja apua
Liikuntaneuvonta
Henkilökohtaista ohjausta, tietoa liikuntamahdollisuuksista sekä tukea liikunnan
aloittamiseen. Pyydä sähköinen LIIKUNlähete lääkäriltä, terveydenhoitajalta tai
fysioterapeutilta tai varaa aika
p. 020 615 7625/aikuiset ja ikääntyneet
p. 020 615 6374/ lapset ja nuoret
p. 020 615 8248 / Elimäen ja Keltakankaan terveysasemat

kouvola.fi/liikuntaneuvonta
LIIKKEELLE! Liikkeelle! -toiminta on tarkoitettu kuntosali- tai vesijuoksuharrastusta aloittaville. Ohjaus on maksutonta
(uimahalli- ja kuntosalimaksu maksetaan
kassalle). Ota yhteys alueesi liikunnanohjaajaan ja varaa aika henkilökohtaiseen opastukseen. kouvola.fi/liikkeelle

Käy kurkkaamassa
liikuttavimmat menovinkit
kouvola.fi/liikunta ja liikkuvakouvola.fi

VIRKISTÄVÄT
OLESKELUPAIKAT
Ulkoilupaikat

Repoveden kansallispuisto

Käyrälammen ja Koivusaaren virkistysalueet: beach volley -kentät, picnicpuisto, uimaranta, frisbeegolfrata.

Kansallispuistossa voit nauttia luonnosta
kauneimmillaan. Puistossa on mahdollisuudet retkeilyyn, yöpymiseen, marjastukseen, melontaan ja veneilyyn.

Muut frisbeegolfradat
kouvola.fi/frisbeegolf
Katso myös:
kouvola.fi/lahiliikuntapaikat
kouvola.fi/puistot
Uimapaikat
Uimarannat ja avannot sekä
muut liikuntapaikat

kouvola.fi/liikunta
Luontopolut
Luontopolkuja on ympäri Kouvolaa
lähellä taajamaa, mutta erähenkisempiäkin polkuja löytyy.
kouvolanluonto.fi/luontopolut
Muut luontokohteet
Luontopolkujen ja luonnonsuojelualueiden lisäksi Kouvolassa on muitakin
kohteita, joissa voi ulkoilla ja joista osa
on arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta.
kouvolanluonto.fi/luontopolut/
muita-luontokohteita/

repovedenkansallispuisto.fi
Kettumäen kansanpuisto ja kotiseututalo
Kettumäen kansanpuiston alueella
on paljon nähtävää koko perheelle;
kotieläimiä, järviruokorakennuksia ym.
Kettumäen kotiseututalo on näyttelyineen
avoinna yleisölle toukokuusta-syyskuuhun.
kettumaenkansanpuisto.fi
kuusankoskiseura.fi/kotiseututalo-3
Lukulehto Lehtomäessä
Nettiyhteydet, kahvia, lehtiä,
liikuntaa ja tapahtumia. (Madekuja 1)
Voikkaan olohuone
Nettiyhteydet, lehtiä, tapahtumia
ja kahvia. (Voikkaantie 2)
Korttelituvat
Kouvolan korttelikodit ry:n korttelituvat Eskolanmäessä, Viitakummussa
ja Kuusankoskella.

kouvolankorttelikodit.fi
Etappi
Yhdistysten kokoontumispaikka
Kuusankosken Etappi. (Urheilukentäntie 3)

VIIHDYTÄÄN YHDESSÄ
Kouvola-kaveri
Haluaisitko osallistua johonkin tapahtumaan, käydä teatterissa tai urheilutapahtumassa, mutta yksin lähteminen ei houkuttele tai tuntuu vaikealta? Pyydä
mukaasi Kouvola-kaveri. Hän on vapaaehtoinen, joka tulee seuraksi ja tueksi.
Kouvola-kaverin seura on maksutonta. kouvola.fi/kouvolakaveri
Vertaisohjaus

Ulkoiluystävä

Ikäihmisten vertaisohjattu liikuntatoiminta. Eri yhdistykset välittävät ulkoiluystäviä
kouvola.fi/vertaisohjattuliikunta
muun muassa vanhuksille.
Virta-kortti
Kortilla pääsee nauttimaan monista kulttuurin, liikunnan ja yhteisöpalvelujen toiminnoista maksutta tai lähes ilmaiseksi. 20 euron hintainen kortti on suunnattu takuueläkeläisille
ja täydentävää toimeentulotukea saaville. kouvola.fi/virta-kortti

Ohjelmapankki

Kaikumedia

Voit tilata ohjelmaa omiin tilaisuuksiisi.
Esim. kesämuusikoita ja muita lahjakkaita nuoria voi kutsua esiintymään ja
tekemään ohjelmaa tilaisuuksiin. Myös
kaupungin palkitsemat osaajat ovat
käytettävissä eri tapahtumissa. Voit
ilmoittaa ohjelmanumeroita ja tilata
ilmaista tai edullista ohjelmaa tilaisuuksiisi. kouvola.fi/ohjelmapankki

Kaikumedian kautta yhdistykset voivat
osallistua sekä saada äänensä kuuluviin
ja kuvat näkyviin. Mediassa on ääniä,
videoita, tekstejä ja kuvia. Kuka tahansa
voi ilmoittautua joukkoon aiempaan
mediataitoon katsomatta.

www.kaikumedia.fi

Kysy lisää:
Elina Koivisto, p. 02061 58454, elina.koivisto@kouvola.fi
Anne Eriksson, p. 020 615 8492, anne.eriksson@kouvola.fi
Teemu Mäkipaakkanen, p. 020 615 8228, teemu.makipakkanen@kouvola.fi
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Katso ajantasaiset tiedot kouvola.fi/vapaa-aika/tukea-harrastamiseen/

