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Kouvolan Kasarminmäki on saanut alkunsa 1910-lu-
vulla osana Venäjän keisarikunnan I maailmansodan 
kynnyksellä toteuttamaa laajaa, valtakunnallista soti-
lasrakennushanketta.
Suomen Museovirasto on luokitellut Kouvolan Kasar-
minalueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakenne-
tuksi kulttuuriympäristöksi ja alueen keskeiset raken-
nukset on kaavamääräyksin määrätty suojeltavaksi. 
Alueella on myös suojeltavia tai säilytettäviä luonnon- 
ja kulttuuriympäristön kohteita.

muuttuvia tekijöitä. Maastoon 
pyritään laittamaan paikkamerkin-
töjä.  Monelle paikka onkin tuttu jo 
entuudestaan ja sopu sijaa antaa. 
Puistossa on ohjelmalava entisellä 
paikallaan ja yleisölle on varattu 
tilaa levittäytyä turvavälien kera.

Historianelävöittäjiä on sekä Ryk-
mentinpuistossa, että aivan koko 
festivaalialueella. Sekä elävöittäjät 
että markkinakansa voivat yöpyä 
keskiaikateltassaan. 

KESKIAIKATORI, HISTORIANELÄVÖI-
TYSPISTEET JA KONSERTTILAVA 
RAKENTUVAT RYKMENTINPUIS-
TOON
Keskiaikatorille myyjäksi otetaan 
rajoitettu määrä myyjiä.  Eduksi 
luetaan, jos myyjien kojut, teltat, 
asut, tuotteet sopivat keskiajan tai 
1600-1700-luvun henkeen. 

SAAPUMINEN
Kaikkia myyjiä pyydetään saapu-
maan ajoissa paikalle. Paras saapu-
misaika olisi perjantaina 6.8. klo 9-18 
välisenä aikana.  

Jos tulet vasta lauantaina, 
niin tule ehdottomasti ennen väylien 
sulkemista!
Festivaalialueen tiet suljetaan moot-
toriliikenteeltä lauantaina klo 9.00
Kaikki tämä tehdään yleisön ja osal-
listujien turvallisuuden ja 
viihtyvyyden vuoksi.

AUKIOLOAJAT
Festivaalialue aukeaa 7.8. klo 9.30 

Tapahtuman järjestäjä toivoo myy-
jien pitävän puotia auki lauantaina 
klo 9.30 -18.00

PERITTÄVÄT MAKSUT
Keskiaikamyyjiltä ei peritä torimak-
sua.

AUTOT JA P-ALUEET
Myyjien ja esiintyjien autoille vara-
taan P-tilaa Maneesintien loppu-
päässä. Autoja voi jättää Kasarmi-
ravintolan taakse tai Paraatikentän 
rakennusten taakse. Festivaalialu-
een tapahtuma-alueelle ei voi jättää 
autoja!
Keskiaikatori rakentuu Rykmentin-
puistoon. Paikkoja ei tänä vuonna 
ole merkitty käsiohjelman karttaan, 
koska ilmassa on ollut niin paljon 
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TELTTOJEN KIINNYTYS
Katso Kymenlaakson pelastuslaitok-
sen ohje. 

WC JA PESEYTYMISTILAT
Keskiaikamyyjät ja esiintyjät voivat 
käyttää Kasarmiravintolan alakerras-
sa olevia suihkuja
Kulkureitti on rakennuksen takaa, 
sellainen pikkuovi.
Upseerikerhon WC-tilat palvelevat 
myös keskiaikatorin väkeä, mutta 
illalla ja yöllä on turvauduttava lähei-
siin sinisiin bajamaja pömpeleihin.

RAVINTOLAT
Ravintolapalveluita tuottaa 
Kasarmiravintola Fazer Food & Co, 
Paraatikenttä 5 ja
Kouvolan Upseerikerho, Upseeritie 5. 
Jari Auramo paistaa hiiligrillillä ko-
konaista possua. Niina Pinni paistaa 
lättyjä eri täyttein, mehua, itsetehtyjä 
nekkuja ja kahvia.

ROSKAT
Myyjät ja historianelävöittäjät huo-
lehtivat omista roskistaan. Alue on 
oltava siisti tapahtuman aikana ja 
sen jälkeen. 
Tapahtuman järjestäjä on varannut 
alueelle lisäroskiksia.

HEVOSTEN JÄTTEET 
KULKUVÄYLILLÄ
Tallitytöt tai tallipojat huolehtivat he-
vosten kakkaroiden keräilystä ja kun 
hepalta pääsee kakkara voi soittaa 
kerääjät paikalle. Yhteys Vesa Pyyk-
kinen puh 045 1810 331 

JÄRJESTYKSENVALVONTA JA 
LIIKENTEENOHJAUS
Järjestyksenvalvojien esimiehenä 
toimii Vesa Pyykkinen 045 1810 331 

ENSIAPU
Ensiapuhenkilöstöä on paikalla festi-
vaalin aikana
Yhteyshenkilönä on 
Anneli Käki puh 0400 704 370
Vakavissa tapauksissa ota yhteys 
112. Varmista oman tapahtumapaik-
kasi kadun nimi, jotta voit hälyttää 
avun oikeaan paikkaan. Kerro asia 
myös lähimmälle järjestyksenvalvo-
jalle, jotta tieto asiasta kiirii eteen-
päin.

KÄSISAMMUTTIMET
Seppien on varattava käyttöönsä kä-
sisammuttimet ja sammutuspeitot.
Tapahtumanjärjestäjällä on alkusam-
muttimia ja sammutuspeittoja.

YÖVARTIOINTI
Alueella on yövartija.
Yhteyshenkilö on Alueturva Oy 
Juha Palonen puh 044 344 32 77 

KORONA VIRUKSEN LEVIÄMISEN 
EHKÄISY
KÄSIDESIT, MASKIT JA TURVAVÄLIT
Kaikkia Aluehallintoviraston ohjeita 
tulee noudattaa.
Ohjeistukset löytyvät täältä:
Tapahtuman järjestäjille - Kymsoten 
koronainfo
Järjestäjän puolesta on hankittu 
käsidesiautomaatteja yleisöä varten.
Myyjien ja historianelävöittäjien on 
pyrittävä omalta osaltaan valvomaan 
ja noudattamaan turvaväliä.

Festivaaliemäntä:
Helena Jetsu 

p. 020 615 74 20 

Festivaali-isäntä: 
Renne Karppinen 
p. 0400 687217

Tapahtuman 
järjestämisestä vastaa 

Kouvolan kaupunki.




