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PÄÄKIRJOITUS

Takana kehittämisen kevät    
– edessä aktiivinen kesä

 

Uuden kaupunginvaltuuston alkukausi on 
ollut työntäyteinen. Valtuusto on muun 
muassa päättänyt kaupungin vuoden 2022 
talousarviosta, työstänyt strategiapäivitystä 
ja hyväksynyt edunvalvontasuunnitelman.

Pian valtuuston päätettäväksi tulevassa 
kaupunkistrategiassa on entisestään kirkas-
tettu Kouvolan ominaisluonnetta ja mahdol-
lisuuksia: keitä ja mitä olemme, mihin suun-
taan haluamme kehittyä? Luonnoksessa 
tulevaisuuskuvaksi on kiteytetty ”Kouvolasta 
koti”. Kaksi sanaa pitää sisällään paljon. Ker-
romme kokonaisuudesta lisää syksymmällä.

Visiota kohti pyritään mahdollistamal-
la onnellinen arki ja aktiivinen yrittäminen. 
Meillä on Kouvolassa aineksia molempiin. 
Tästä kertovat monet hankkeemme, joista 
esimerkiksi Käyrälammen kehittämistä, Yri-
tyspalvelutaloa ja LUT-yhteistyön puitteissa 
käynnistyvää maisteriohjelmaa on esitelty 
tässä lehdessä.

Kouvolaan vaikuttavia linjauksia tehdään 
myös kansallisella tasolla. On tärkeää, että 
kaupunki on mukana näissä keskusteluissa. 
Kouvolan päättäjät ja viranhaltijat tekevätkin 
yhdessä aktiivista edunvalvontaa. Työssä on 
saavutettu menestystä: Lääkärihelikopteri 

saadaan Uttiin. Itärata-hankeyhtiö käynnis-
tää koko itäiselle Suomelle tärkeän hankkeen 
suunnittelun. Tiehankkeiden edunvalvonta 
etenee, sillä VT 15 on nostettu Väyläviraston 
kärkihankkeisiin.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin 
rakentaminen on loppusuoralla. Pyyhettä 
ei ole syytä heittää kehään muuttuneessa 
maailmanpoliittisessa tilanteessakaan. Krii-
si voi tuoda RRT:lle uusia mahdollisuuksia, 
ja kaupunki etsii niitä käytettävissä olevaa 
asiantuntijuutta hyödyntäen. 

Hyvää kannattaa kehittää, ja Kouvolassa 
on paljon hyvää. Asukastiedotuslehti antaa 
vinkkejä paikkakuntamme tapahtumista ja 
palveluista mukaan lukien monipuolinen lii-
kunta- sekä kulttuuritarjontamme. Kouvolas-
sa on mukava viettää lomaa ja kerätä voimia 
tulevaa talvea varten. Oman vipinänsä katu-
kuvaan tuo Iitissä järjestettävä MotoGP Suo-
men osakilpailu kansainvälisine vieraineen.

 
Nautitaan kesästä!

 
Marita Toikka
Kouvolan kaupunginjohtaja

”Pitää olla paikka, jonne voi vain tulla”

Ikäasema muuttui kaikenikäisiä palvele-
vaksi Pointiksi. Toimintaan voi tutustua 
avointen ovien tapahtumassa maanantai-
na 9. toukokuuta kello 10–12.

Kouvolan kaupungin ja Kymsote-kuntayhty-
män ylläpitämästä Ikäasemasta tuli 1. tou-
kokuuta Pointti. Se toimii Ikäaseman tilois-
sa Hansa-kauppakeskuksessa ja toivottaa 
tervetulleiksi kouvolalaiset vauvasta vaariin.

– Katsoimme, että myös keskustaan tarvi-
taan kynnyksetön, koko väestöä palveleva koh-
tauspaikka, hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta 
Junnonen Kouvolan kaupungilta sanoo.

– On tärkeää, että on tiloja, joihin voi mennä 
ilman maksullista jäsenyyttä. Osallisuus on 
arvokasta.

Pointin toimintaa kehitetään kuntalaisten 
toiveita vastaavaksi. Se tiedetään, että tar-
jolla on jatkossakin esimerkiksi liikuntaneu-
vontaa.

– Tila voisi palvella eri aikoina eri ryhmiä: 
perheitä aamupäivisin, ikäihmisiä iltapäivisin 
ja työikäisiä iltaisin, Junnonen pohtii.

Pointin arkea pyörittää ja esimerkiksi 
vieraat vastaanottaa Kouvolan Korttelikoti-
yhdistys ry:n väki. Tapahtumia ja palveluja 
kohtauspaikkaan tuottavat muun muassa 
kaupunki, Kymsote, aluetoimikunnat ja seu-
rakunta. 

Kaupunki maksaa Pointin tilavuokran ja 
jyvittää siitä osan Kymsotelle sekä seura-
kunnalle.
Lue lisää: kouvola.fi/pointti

Kuva: Kouvolan kaupunki

Kuva: Minna Seppä

– Tervetuloa Pointtiin. Toimintaa kehitetään 
vähitellen, toiminnanjohtaja Tuomas Valtonen 
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:stä kertoo.
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Katsoin, että 
liikuntahomma olisi 
mukava, ja voisi 
keittiöönkin mennä.

TYÖPAIKALLA

Töissä koko   
kesäkuun

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Marja Seppälä

“Kesällä täytän 17. Olen KSAOlla, autoalalla. Tämä on ensim-
mäinen vuosi.

Kesätyöhakemuksessa kysyttiin perustietoja itsestä ja työko-
kemusta. Olen ollut TTT:ssä – “Tutustu työelämään ja tienaa”. 
Olin Tokmannilla kaksi viikkoa.

Ja olen ollut yhden kaverin vanhempien maatalousfirmassa 
töissä. Tein hukkakauratarkastuksia eli kävelin peltoja läpi ja 
keräsin hukkakauraa pois. Ja murskasin traktorilla peltoa ihan 
tasaiseksi.

Hakemuksessa kysyttiin, mikä olisi mieluisinta työtä. Vaih-
toehtoina oli ainakin kiinteistönhuoltoa, keittiöapulainen ja lii-
kuntapaikanhoitaja. Katsoin, että liikuntahomma olisi mukava, 
ja voisi keittiöönkin mennä. Sain sen liikuntapaikkojen hoidon.

Olen koko kesäkuun töissä. Luultavasti työ on nurmikoiden 
leikkuuta ja roskien keräämistä Saviniemen urheilukentällä sekä 
uimarannoilla. Tarkemmat tehtävät saan vasta paikan päällä.

Minulla on opiskelukämppä Käpylässä, Kouvolassa. Sieltä 
käyn skootterilla töissä tai kotoa Muhniemeltä. Tai linja-autolla 
tai kaverin kyydissä.”

Työpaikalla-sarjassa esitellään työ ja sen tekijä. Vuorossa 
on opiskelija ja Kouvolan kaupungilla kesätyönään liikunta-
paikkoja hoitava Miko Sillanpää.
Hänet kuvattiin Saviniemen jalkapallostadionilla.
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– Luultavasti työ on nurmikoiden 
leikkuuta ja roskien keräämistä 
Saviniemen urheilukentällä sekä 
uimarannoilla, Miko Sillanpää 
kuvaa tulevaa kesäpestiään   
liikuntapaikkojenhoitajana.
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LYHYESTI

Lue kaupungin kesäkirje 
vapaa-ajanasukkaille: 

kouvola.fi/
mokkilaiselle

Leikkipaikkoja 
uusitaan
Leikkipaikat tarjoavat helppoa kesäteke-
mistä lapsiperheille. Kouvolan kaupungilla 
on 121 leikkipaikkaa, joista kunnostetaan 
vuosittain kolme. 

Viime vuonna olivat vuorossa Etelä-
puiston ja Väkkärän leikkipaikat. Lisäksi 
Inkeroisiin rakennettiin huonokuntoista 
Metsätien leikkipaikkaa korvaamaan Ur-
heilutielle kokonaan uusi leikkipaikka. Sen 
viereen asennettiin myös ulkokuntoiluväli-
neitä aikuisille. 

Tänä vuonna kunnostetaan Kappelika-
dun, Kukkuramäen ja Hiivurintien kohteet. 
Niissä uusitaan leikkivälineitä, pintamate-
riaaleja sekä istutuksia.
Lue lisää: kouvola.fi/leikkipaikat

Rakennusvalvonnan 
vastuualueet
karttapalvelussa
 
Kouvola on jaettu rakennusvalvonnan lupa- 
ja katselmustehtävissä neljään vastuualuee-
seen. Ne saa näkyviin nyt myös kaupungin 
karttapalvelussa: kartta.kouvola.fi. 

Alueiden vastuuhenkilöt ovat tavattavissa 
ajanvarauksella.
Lue lisää: kouvola.fi/rakennusvalvonta

Yrityspalvelutalon mediatilaisuuden juonsi 25.3. Jenni Liikkanen. Puheenvuoron käyttivät 
Kouvolan yrittäjien puheenjohtaja Jari Liikkanen (kuvassa vas.), Kinnon toimitusjohtaja Kim-
mo Niemi, Kinnon hallituksen puheenjohtaja Jukka Silén, rakennusneuvos Veli Hyyryläinen, 
Kouvolan Yrityspalvelutalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Jaakkola ja Kymen Yrittäjät ry:n 
aluejohtaja Kari Jääskeläinen.

Uusia avauksia Yrityspalvelutalosta

Elinvoiman edistäjät yhdistävät voiman-
sa. Tuloksena on uudenlainen Yrityspal-
velutalo, josta voi vuokrata myös työtilaa. 

Teksti: Minna Seppä Kuva: Johannes Wiehn

Kouvolan keskustassa avaa syksyllä ovensa 
Yrityspalvelutalo. Elinkeinoelämä saa sieltä 
tarvitsemiaan palveluita, kuten yritysneuvon-
taa, kokous- ja neuvottelutiloja sekä puitteet 
tapahtumiin. 

– Yhdeltä luukulta saa apua niin yrityksen 
perustamiseen, kasvuun kuin kansainvälisty-
miseenkin, hankkeen projektipäällikkö Jenni 
Liikkanen Kouvola Innovation Oy:sta (Kinno) 
kertoo.

Talo tarjoaa tiloja myös oppilaitoksille. Mu-
kana ovat LUT-yliopiston Kouvolan yksikkö, 
ammattikorkeakoulu XAMK, Eduko ja KRAO. 

Kaupungin toiminnoista taloon sijoittuvat ko-
toutumisen palvelut, kansainvälinen työ sekä 
työllistämisen edistäminen. Talosta voi myös 
kuka tahansa vuokrata yhteisöllisiä työtiloja.

Kokonaisuus syntyy paikallisten yrittäjien, 
yrittäjäjärjestöjen ja Kinnon yhteistyönä.

– Konsepti on ainutlaatuinen: yksityistä 
ja julkista rahaa, laaja palvelutarjonta sekä 
yhteisöllinen toimintatapa, Liikkanen sanoo.

– Tuomme osaajat yhteen, rakennamme 
paikkoja kohtaamiselle ja siten yhteiselle 
luovuudelle.

Liikkanen toivoo, että kaupunkilaiset 
ottavat talon heti omakseen. Aloittaa voi 
osallistumalla nimikilpailuun, jonka osallis-
tumislinkki julkaistaan Kinnon verkkosivuilla 
kesäkuussa.
Lue lisää: kinno.fi/yrityspalvelutalo

Kaavoitus, infra, 
viheralueet ja 
tontit yksissä 
kansissa

Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu 
esittelee kuluvan vuoden kaava-asiat, ka-
tujen ja kevyen liikenteen väylien rakenta-
miset tai saneeraukset, viheraluekohteet 
sekä metsänhoitotyöt.

Koosteen voi lukea kaupungin verkkosi-
vuilta. Paperiversiona se on jaossa kirjas-
toissa ja kaupungintalon infopisteessä.
Lue lisää: kouvola.fi/kaavoituskatsaus

Tukea lasten   
ja nuorten   
harrastamiseen

 
Kouvolan kaupunki on saanut Kymin Osa-
keyhtiön 100-vuotissäätiöltä tälle vuodelle 
20 000 euron erityisapurahan, jolla tuetaan 
vähävaraisten perheiden 7 –15-vuotiaiden 
lasten ja nuorten liikunnan harrastamista.

Kaupunki jakaa summan liikuntaseuroille 
niiden tekemien hakemusten perusteella. Seu-
rat alentavat saamillaan avustuksilla lasten ja 
nuorten harrastustoiminnan kausimaksuja.

Seurojen tulee jättää hakemukset seuraa-
vasti:
1. haku: 15.6. mennessä
2. haku: 15.9. mennessä
3. haku: 15.11. mennessä.
Lue lisää: kouvola.fi/tukeaharrastamiseen



Annu Vainio testaa kaupungintalon Kouvola-studiota, jossa digitaitokurssilaiset 
käyvät treenaamassa videotuotantoa.

Kursseja digitaidoista tulossa
 
Teksti: Minna Seppä Kuva: Marja Seppälä

Digitaidot ovat tärkeitä: tietokoneella ja mat-
kapuhelimella hoidetaan niin pankkiasiat, 
viranomaisasiointi kuin usein ostoksetkin. 
Jos tietokoneen käyttö tuntuu hankalalta, 
arki vaikeutuu.

Ilmiö on tunnistettu myös Kouvolassa. 
Kaupunki alkaakin järjestää digitaitokurs-
seja. Ne on tarkoitettu työikäisille kaupun-
kilaisille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea 
tietokoneen, sen ohjelmien tai sähköisten 
palveluiden käytössä.

– Ensimmäinen koulutus pidetään tou-
kokuussa. Se on täynnä, mutta seuraavat 
ryhmät käynnistyvät viimeistään syksyllä, 
Digitaidoilla osalliseksi -hankkeen projekti-
päällikkö Katariina Terävä Kouvolan kaupun-
gilta kertoo.

Digitaitokursseista saa tietoa kirjastojen, 
lehti-ilmoitusten, kaupungin verkkosivujen ja 
somen kautta. Kurssit koostuvat seitsemäs-
tä neljän tunnin mittaisesta osiosta. Jokai-

selle kurssille otetaan enintään kymmenen 
opiskelijaa.

– Koulutuksissa on opettajan lisäksi pai-
kalla digitaitoneuvojia, jotka auttavat opiske-
lijoita laitteiden ja ohjelmien kanssa. Kurssil-
la käytettävän tabletin voi viedä koulutusten 
väliseksi ajaksi kotiin, ja kysyä digineuvojilta 
tukea laitepulmiin myös puhelimitse iltaisin.

Kurssille voi mennä, vaikka hakisikin töi-
tä TE-toimiston kautta. Lastenhoitoa on 
tarvittaessa tarjolla kurssipäivien ajaksi, ja 
matkakuluista voi keskustella oman TE-pal-
veluneuvojan kanssa.

– Tavoitteena on, että osallistujien digitai-
dot paranevat, toimintamahdollisuudet kas-
vavat ja osallisuus lisääntyy. Siitä voi seurata 
vaikkapa hakeutuminen uudelle työ- tai opis-
kelupolulle, Terävä summaa.
Lisätiedot: 
Digitaidoilla osalliseksi -Facebook-kanava, 
katariina.terava(at)kouvola.fi
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Kuva: Kari Toivonen

Polskimaan!
Kouvolassa palvelee kesäaikaan 11 yleistä, kaupungin 
ylläpitämää uimarantaa. Suosituimpia ovat Käyrälam-
men, Vennan ja Särkkien uimarannat sekä Koivusaaren 
maauimala. Lue lisää: kouvola.fi/uimarannat

Koe 
pelitaidetta

 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
(Xamk) vetämä Pelitaiteen pääkaupunki 

-tapahtumakokonaisuus toteutuu Kouvolassa 
vuosina 2022–2023. Esille tuodaan pelien 

monipuolisuutta, pelitaidetta osana nykykult-
tuuria ja kaupungissa järjestettävää pelialan 

koulutusta. Luvassa on tapahtumia,  
näyttelyitä, luentoja ja kilpailuja.

Lue lisää: capitalgameart.fi

Roskat roskikseen.

Siisti, siistimpi, 
Siisti Siti

 
Siisti ympäristö on silmänilo ja ympäristö-
teko.

 Siisti Siti on Kouvolan versio Maailman 
siivouspäivästä – kampanja, jossa siivotaan 
omia nurkkia ja lähiympäristöä. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan ja tempauksia voi to-
teuttaa ympäri vuoden.

Roskien keruuta varten saa kirjastoista lai-
naan roskapihtejä. Lapsista taas on hauskaa 
pelata roskabingoa (aikuisten valvonnassa). 
Myös vaikkapa pihakirppis sopii teemaan.

Siisti Siti arpoo alkukesästä muun muas-
sa Kouvola-tuotteita kaikkien kampanjaan 
ilmoittautuneiden sekä Facebookissa tai Ins-
tagramissa kuvan #siistisiti-aihetunnisteella 
julkaisseiden kesken.

 Kampanjan järjestää Kouvolan kaupunki 
yhteistyökumppaneidensa, kuten Kymen-
laakson Jätteen kanssa.
Lue lisää: kouvola.fi/siistisiti
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Kouluverkko 
toden totta 
uudistuu
Kouvolan perusopetuksen kouluverkon suunnittelu aloitettiin 
vuonna 2017. Kouvolassa oli silloin 34 peruskoulua, ja on edelleen. 
Tällä vuosikymmenellä määrä kuitenkin laskee 19:ään. Laskuun 
vaikuttavat muun muassa uudet yhtenäiskoulut, joihin yhdistetään 
useita kouluja. Seuraavaa kolmea koulurakennusta aletaan rakentaa 
lähivuosina.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Marja Seppälä

”Käyttötunteja 
mahdollisimman 
paljon”

Valkealan monitoimitaloa rakennetaan Likolammen 
rantaan. – Tammikuussa 2024 me toimijat pääsem-
me aloittamaan toiminnat, rehtori Pauli Pölönen 
sanoo.

– Tästä tulee Valkealan alueen hyvinvointipalvelujen 
keskittymä lasten ja nuoren näkökulmasta.

Näin sanoo Valkealan tulevasta monitoimitalosta 
Pauli Pölönen, Valkealan yläkoulun rehtori.

– Tähän tulevat koulu, päiväkoti, neuvolapalvelut, per-
hekeskus, perhetyöpalvelut ja kirjasto.

– Joulukuussa 2023 tehdään muuttohommia, ja tam-
mikuussa 2024 pääsemme aloittamaan toiminnat.



Pölönen on monitoimitalon käyttäjien pro-
jektiryhmän puheenjohtaja.

Valkealan monitoimitaloa on rakennettu 
viime syksystä alkaen Valkealan Kirkonky-
lään, Kustaa III tien ja Likolammen väliin, jos-
sa yläkoulu nytkin sijaitsee. Kustannusarvio 
on 29 miljoonaa euroa.

Monitoimitalon rakentaminen osa Kouvo-
lan kouluverkon uudistamista. Talon suurin 
toimija tulee olemaan Valkealan yhtenäiskou-
lu. Se muodostetaan yhdistämällä nykyiset 
Valkealan yläkoulu ja Kirkonkylän alakoulu.

YHTEISKÄYTÖLLÄ LISÄÄ    
KÄYTTÖTUNTEJA NEUVOTTELU-  
HUONEILLE JA NÄYTTÄMÖLLE

Käyttäjien projektiryhmä kokoontuu etäko-
koukseen viikoittain.

– Tämä nyt alkava vuosi on käyttäjille kaik-
kein mielenkiintoisin osuus, Pauli Pölönen 
sanoo.

– Keväällä 2022 ja syksyllä 2022 tehdään 
irtokalustesuunnitelmat ja pohditaan, mitä 
piha-alueelle tulee.

Pölönen uskoo, että projektiryhmän ko-
koukset hyödyttävät myös monitoimitalon 
tulevaa toimintaa. 

– Me toimijat olemme perusteellisesti tu-
tustuneet toisiimme ja toistemme toiminta-
tapoihin. Kun toiminta alkaa, keskeisillä hen-
kilöillä on hyvä käsitys siitä, millaiset asiat 
korostuvat itse kunkin arjessa.

Tämä on tärkeää, sillä moni tila on eri toi-
mijoiden yhteiskäytössä.

– Saadaan käyttötunteja mahdollisimman 
paljon.

Keväällä 2022 ja 
syksyllä 2022 
tehdään irtokaluste-
suunnitelmat ja 
pohditaan, mitä 
piha-alueelle tulee.

Valkealan monitoimitalon  
rakentaminen alkoi 
syksyllä 2021. 
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Esimerkiksi kirjaston yhteydessä on kak-
si neuvotteluhuonetta, jotka voi yhdistää 
yhdeksi tilaksi. Ne voivat toimia päivisin 
koulun opetustilana tai Kymsoten perhe-
keskuksen perheiden kohtaamispaikkana 
ja iltaisin järjestöjen kokoustilana.

– Koulun näyttämö toimii paitsi näyt-
tämönä, myös varhaiskasvatuksen sisä-
liikuntatilana. Ilta-aikaan siellä voi vetää 
satujumppia ja tanssitunteja, sillä tilan 
varusteisiin kuuluu peili, Pauli Pölönen 
kertoo.

LÄHISTÖLLÄ ON VALMIINA  
MONIPUOLISET LIIKUNTAPAIKAT

Tällä hetkellä Kirkonkylän koulu toimii suu-
rimmaksi osaksi Valkealan lukion entisis-
sä tiloissa.

Väistötiloissa konttikoulussa on joitakin 
alakoulun luokkia ja kolme yläkoulun ope-
tustilaa. Muuten Valkealan yläkoulu toimii 
omassa vanhassa rakennuksessaan, josta 
tosin osa on jo purettu. 

– Käytännössä puolikas rakennus on 
enää jäljellä, rehtori Pauli Pölönen sanoo.

Keväällä 2024 loppukin nykyisestä ylä-
koulusta puretaan. Sen ja parkkipaikan 
tilalle rakennetaan monitoimitalon pi-
ha-alueita ja lähiliikuntapaikka.

Monitoimitalossa on kolme kerrosta ja 
yli kymmenentuhatta neliötä.

Monitoimisuus levittäytyy uusien raken-
nusten ulkopuolellekin. Koulu voi käyttää 
lähistöllä sijaitsevaa yleisurheilukenttää, 
keinonurmikenttää ja Valkealataloa uima-
halleineen ja palloilusaleineen.
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Sarkolan vanha, jo purettu koulu valmistui 
vuonna 1957. Uusi samalle paikalle raken-
nettu koulu otetaan käyttöön elokuussa 
2022.
 

Sarkolaan tulee 
pedagogisesti avoin koulu

Suunnittelussa on huolehdittu siitä, että äänieristys toimii. Tämä tarkoittaa sitä, 
että melun määrä on joustavista tilaratkaisuista huolimatta hillittävissä.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Marja Seppälä

– Rakenteilla on oppilaalle turvallinen ja kas-
vua tukeva oppimisympäristö, jossa oppimi-
nen on mielekästä, sanoo Sarkolan koulun 
rehtori Kristiina Strömmer.

Sarkolaan valmistuu uusi koulu vanhan 
paikalle, Toukotien ja Suomenkadun kul-
maan. Se otetaan käyttöön elokuussa.

– Uudet tilat mahdollistavat luovat ja jous-
tavat opetusjärjestelyt sekä erilaisten koulun 
tilaisuuksien järjestämisen.

NELJÄSSÄ SOLUSSA ON KUUSI  
OPETUSTILAA KUSSAKIN

Mitä luovat ja joustavat opetusjärjestelyt tar-
koittavat käytännössä?

– Meillä on solumallinen koulu, rehtori 
Strömmer sanoo.

Soluja on neljä. Luokka-asteille 1–2 on 
oma solunsa, samoin luokka-asteille 3–4 ja 
5–6. Neljäs solu on taito- ja taideaineiden 
solu.

Kussakin solussa on kuusi opetustilaa, 
kolme solun kummallekin luokka-asteelle.

Sarkola on kaksisarjainen koulu, ja tule-
vaisuudessa myös jokaisen luokka-asteen 
erityisopetukselle on oma pienryhmänsä.

– Näin pikkuhiljaa myös erityisopetuksen 
ryhmissä opiskelee yhden tai korkeintaan 

kahden ikäluokan oppilaita, jolloin yhteis-
toiminta yleisopetuksen oppilaiden kanssa 
helpottuu.

Nyt Sarkolan koulu toimii väistötiloissa 
Tornionmäen koulussa. Erityisopetusryh-
miä on kaksi: toisessa on 1.–2.-luokkalaisia 
ja toisessa 2.–6.-luokkalaisia.

Muuton myötä oppilasmäärää voidaan 
ajan oloon kasvattaa nykyisestä 270:stä 
jopa 350:een.

UUSI KOULU ON PEDAGOGISESTI  
AVOIN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Uudessa koulussa kunkin solun kuusi luok-
katilaa muodostavat kolme paria.

– Opetuksen joustavuus tulee siitä, että 
kaksi luokkatilaa on avattavissa ja yhdistel-
tävissä toisiinsa, rehtori Kristiina Strömmer 
sanoo.

– Niiden välissä on ääntä eristävä taitto-
seinä.

“Ääntä eristävä” on oleellinen tieto. Viime 
vuosina Suomeen on rakennettu kouluja, jois-
sa opetustiloja erottavat väliverhot, jotka voi-
daan vetää sivuun ja jotka eivät eristä ääntä.

Nyt ajatus tällaisesta fyysisesti avoimesta



oppimisympäristöstä on hylätty. Pyrkimykse-
nä on pedagogisesti avoin ympäristö, jossa 
melun määrää voidaan hillitä.

Luokkatilojen yhdistäminen helpottaa 
yhteisopettajuutta, joka yleistyy peruskou-
luissa. 

– Yhteisopettajuus mahdollistaa jousta-
vuuden, työn jakamisen ja erilaisten näkökul-
mien tuomisen opettamiseen ja oppilaiden 
tuntemiseen ja arviointiin, Strömmer sanoo.

Sarkolan koulun opettajat ovat harjoitelleet 
yhteisopettajuutta jo Tornionmäen koulun ti-
loissa.

– Suurin haaste on, että kun yhdessä teh-
dään töitä, pitää yhdessä myös suunnitella. 
Eli pitää löytää yhteistä suunnitteluaikaa.

NÄYTTÄMÖ AVAUTUU LIIKUNTASALIIN 
JA JÄTTILÄISEN PORTAIDEN SUUNTAAN

– Koko uuden koulun sydän on keskusaula, 
Sarkolan koulun rehtori Kristiina Strömmer 
sanoo.

Kaikki solut johtavat keskusaulaan. Se toi-
mii myös ruokalana.

– Keskusaulan yhteydessä on näyttämö ja 
jättiläisen portaat, joissa voi viettää aikaa ja 
jotka toimivat myös katsomona näyttämölle 
päin, Strömmer kertoo.

– Siitä tulee joustavuus. Saamme oman 
koulun oppilaat hyvinkin nopsaan kokoontu-
maan, kuuntelemaan esitystä tai katsomaan 
milloin mitäkin.

Toisella puolen näyttämöä on liikuntasali. 
Näyttämö avautuu tarvittaessa myös siihen 
suuntaan.
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Sarkolaan tulee 
pedagogisesti avoin koulu

– Uudet tilat mahdollistavat luovat 
ja joustavat opetusjärjestelyt sekä 
erilaisten koulun tilaisuuksien järjestä-
misen, Sarkolan koulun rehtori Kristiina 
Strömmer sanoo.

INKEROISTEN MONITOIMITALO

• Uuteen Inkeroisten yhtenäiskouluun yh-
distetään Inkeroisten yhteiskoulu, Anja-
lan koulu ja Tehtaanmäen koulu.

• Yhtenäiskoulun lisäksi monitoimitaloon 
sijoittuvat päiväkoti, kirjasto ja nuoriso-
palvelut.

• Monitoimitalo rakennetaan Yhteiskou-
luntielle samalle paikalle kuin nykyinen 
Inkeroisten yhteiskoulu.

• Kustannusarvio on 27,5 miljoonaa euroa.
• Uuteen monitoimitaloon liitetään nykyi-

sen yhteiskoulun laajennusosa. Siinä on
 käsityö- ja kotitaloustiloja. Vanha Inke-

roisten yhteiskoulu on muutoin jo purettu. 
• Monitoimitalon rakentaminen alkaa ai-

kaisintaan helmikuussa 2023. Mikäli töi-
hin päästään tuolloin, rakennus otetaan 
käyttöön elokuussa 2024.

KUUSANKOSKEN YHTENÄISKOULU

• Kuusankosken yhtenäiskouluun yhdiste-
tään toiminnallisesti Naukion yhtenäis-
koulu, Hirvelän koulu, Pilkanmaan koulu 
ja Kymintehtaan koulun yläkouluopetus.

• Lisäksi sinne sijoitetaan erityisen tuen 
oppilaita Kuusankoski–Jaala-alueelta.

• Rakentamisen tavoitehinta on 24 miljoo-
naa euroa.

• Uusi koulu rakennetaan Naukion yhte-
näiskoulun viereiselle tontille Uimahallin-
tielle. Kun uusi koulu on valmis, Naukion 
yhtenäiskoulu puretaan.

• Kuusankosken yhtenäiskoulun suunnit-
telu alkaa tänä vuonna ja rakentaminen 
aikaisintaan kesällä 2023. 

• Mikäli töihin päästään tuolloin, rakennus 
otetaan käyttöön elokuussa 2025.

• Koulun viereen rakennetaan Naukion päi-
väkotia, joka otetaan käyttöön jo tulevana 
syksynä.

Aikataulut ja kustannusarviot ovat alustavia, ja niihin voi tulla merkittäviäkin tarkennuksia toimintaympäristön muutosten vuoksi.

MARJONIEMEN YHTENÄISKOULU

• Marjoniemen yhtenäiskoulu rakennetaan 
Marjoniemen purettavan terveysaseman 
paikalle.

• Terveyskeskus purettaneen alkuvuodes-
ta 2023.

• Yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa ai-
kaisintaan kesällä 2023, ja se otetaan 
käyttöön elokuussa 2025.

• Marjoniemen yhtenäiskouluun yhdis-
tetään Kaunisnurmen koulu, Kouvolan 
yhteiskoulu ja Urheilupuiston koulu.

• Lisäksi siihen sijoitetaan vaativaa eri-
tyisopetusta koko Kouvolasta.

• Oppilaita uuteen yhtenäiskouluun tulee 
lähes tuhat ja henkilökuntaa parisataa.

• Kustannusarvio on nyt 31 miljoonaa eu-
roa, mutta se tarkentuu hankesuunnitte-
lun myötä, joka on käynnissä.



12

Yksi lampi, monta tekemistä

Käyrälammen uutuuksista ensimmäisinä 
valmiina ovat lomakylä ja uimalaituri.

Teksti: Harri Mannonen 
Kuvat: Noora Partanen, Anu Hjelt

Vuonna 2019 Kouvolan kaupunki teki asu-
kaskyselyn Käyrälammen eli Käyskin alueen 
kehittämisestä.

Vuonna 2020 julkistettiin alueen kehittä-
missuunnitelma.

Vuonna 2021 käynnistyi kehittämishanke.
Tänä vuonna Käyrälammella alkaa tapahtua.

– Nyt päästään konkreettisiin töihin, sanoo 
asiantuntija Anu Hjelt, Käyrälammen kehittä-
mishankkeen projektipäällikkö.

Kouvolan kaupungin tavoite on edistää 
sekä matkailijoiden että kaupungin omien 
asukkaiden viihtymistä Käyrälammella.

Eniten julkisuutta on saanut lomakylä Tyk-
kimäki Resort, jonka Kymen Seudun Osuus-
kauppa on rakentanut Käyrälammen rantaan.

LOMAKYLÄ TUO “UUTTA ELÄMÄÄ JA 
UUSIA PALVELUITA”

Tykkimäki Resort on muun muassa ravintola, 

erilaisia saunoja ja parisataa majoituspaik-
kaa. Lisäksi Tykkimäki Camping -leirintä-
alueella voi yöpyä kolmisensataa ihmistä.

KSO omistaa kokonaan myös Tykkimäen 
huvipuiston. Kouvolan kaupunki myi sille 
oman 20 prosentin osuutensa viime vuonna.

Miten Tykkimäki Resort vaikuttaa Käyrä-
lammen alueen yleiseen käyttöön? 

– Tulee uutta elämää ja uusia palveluita 
muidenkin kuin Resortin asiakkaiden käyt-
töön, asiantuntija Anu Hjelt sanoo.

– Ravintolatarjonta paranee, ja KSO tuo 
Käyrälammelle yhteistyökumppaninsa, jolla
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on välinevuokrauspalvelu: suppilautoja, ka-
nootteja sekä maastopyöriä.

Käyrälammella aloittaa myös toisen omis-
tajan kahvila, jonka yhteydessä on väline-
vuokrausta.

PELIKENTÄT PYSYVÄT PAIKALLAAN, 
LISÄÄ TULEE MYÖHEMMIN

Myös Kouvolan kaupunki tekee Käyrälam-
mella rakennustöitä.

– Ihan ensimmäiseksi vanha uimalaituri 
puretaan. Se on tullut käyttöikänsä päähän, 
Anu Hjelt sanoo.

– Uimavalvontarakennuksen tuntumaan 
tulee uusi laituri, ja se on esteetön.

Esteetön on myös puolitoista metriä leveä 

kivituhkainen ulkoilureitti, joka rakennetaan 
leirintäalueen takaa Paaskosken sillalle. Silta 
ylittää Jyräänjoen, joka laskee Karhulanjär-
vestä Käyrälammen koilliskulmaan.

Uusi ulkoilureitti on puolitoista kilometriä 
pitkä. Urakka valmistuu tulevana syksynä.

Käyrälammen melontalaituri pysyy paikal-
laan. Samoin paikallaan pysyvät alueen ny-
kyiset pelikentät. Niitä rakennetaan lisääkin, 
mutta aikaisintaan ensi vuonna.

ENSI VUONNA KÄYRÄJOEN  
VOI YLITTÄÄ SILTAA PITKIN

Tulevana syksynä Kouvolan kaupunki aloit-
taa kaksi rakennusprojektia, joita on toivottu 
muun muassa asukaskyselyssä.

Toinen on pyörätien rakentaminen Lauta-
rontien eteläpäähän. Talven jälkeen Lauta-
rosta pääsee pyörätietä pitkin koko matkan 
Käyrälammelle.

Toinen toivottu rakennuskohde on kevyen 
liikenteen silta Käyräjoen yli. Käyräjoki alkaa 
Käyrälammen pohjoisosasta, muuttuu pian 
Jokelanjoeksi ja laskee Jokelanjokena Lap-
palanjärveen.

Kun silta on valmistunut ensi kevääksi, 
Käyrälammen ympäri kiertää ulkoilureitti, 
mitaltaan vajaat kuusi kilometriä.

– Retkeilyyn tulee uusia mahdollisuuksia, 
kun pääsee kulkemaan lammen ympäri, sa-
noo kehittämishankkeen projektipäällikkö 
Anu Hjelt.

– Käyrälampi näyttää ihan erilaiselta eri 
suunnista.

Jyräänjoki, Käyrälampi, Käyräjoki ja Joke-
lanjoki kuuluvat Väliväylän melontareittiin, 
jota pitkin pääsee Saimaalta Kymijoelle.

KEHITTÄMISSUUNNITELMA  
TÄHTÄÄ PITKÄN AJAN PÄÄHÄN

Anu Hjeltin vetämä Käyrälammen kehittä-
mishanke on “parin vuoden prosessi”. Alueen 
kehittämissuunnitelma on tehty pidemmällä 
tähtäimellä. Siksi:

– Kaikki, mitä myöhemmin tapahtuu, ei ole 
vielä työpöydällä.

Myöhemmin päätettäviä asioita ovat esi-
merkiksi Käyrälammen itäpuolella olevan 
alueen mahdollinen kehittäminen matkailu-
käyttöön.

Yksi lampi, monta tekemistä Käyrälampi on valtakunnallisesti 
tunnettu pelipaikka beach volleys-
sa eli rantalentopallossa. Käyskin 
turnauksissa sitä voi pelata 12 
kentällä.

Alueelle rakennetaan 
uusi, leirintäalueen 
takaa lähtevä ja 
Paaskosken sillalle 
johtava ulkoilureitti. 

Jyräänjoen luonnonrauha on vain kivenheiton päässä Käyrälammelta.
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Linnunpönttöjen rakentaminen on monelle tuttua keväistä puuhaa.

Laajan lajikirjon puolesta
Aluetoimikunnat edistävät luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymistä. – Tehdään 
yhdessä, eikä vain olla ja odoteta, ympä-
ristöasiantuntija Timo Martikainen sanoo.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Jussi Hellsten,   
Pauliina Klemola

Hiilineutraalius.
Kiertotalouden edistäminen.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Ne ovat kolme päätavoitetta Kouvolan kau-
pungin Ympäristö 2030 -ohjelmassa.

Tänä vuonna edistetään erityisesti moni-
muotoisuuden säilymistä.

– Yksi osatavoite on rakennettujen aluei-
den monimuotoisuuden lisääminen ja ylläpi-
täminen, sanoo kaupungin ympäristöasian-
tuntija Timo Martikainen.

– Toimitaan lähellä ihmisiä ja asuinympä-
ristöjä ihmisten itsensä toimesta.

Asian edistämiseksi ympäristöministeriö 
on myöntänyt Kouvolalle 75 000 euron avus-
tuksen Kestävä kaupunki -ohjelman kautta.

KUN MONIMUOTOISUUS VÄHENEE, 
IHMISENKIN ELINOLOT HEIKKENEVÄT

Avustus ohjataan aluetoimikuntien käyttöön. 
Ne tekevät käytännön työn, jolla säilytetään 
luonnon monimuotoisuutta Kouvolassa.

Kouvolassa on viisi aluetoimikuntaa. Nii-
den kautta alueen asukkaat voivat kehittää 
aluetta, sen toimintaa ja palveluita, demokra-
tiaa ja yrittäjyyttä.

– Tämä liittyy myös kaupungin osallisuus-
toimintaan, Timo Martikainen sanoo.

– Halutaan ihmisiä passiivisesta asuk-
kaasta aktiivisen osallistujan rooliin. Teh-
dään yhdessä, eikä vain olla ja odoteta, että 
joku tekee.

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa eko-
systeemien, lajien ja geenien kirjoa maail-
massa tai tietyssä luontotyypissä.

Kun luonnon monimuotoisuus vähenee, 

myös ihmisten elinolot maapallolla heikke-
nevät. Vaikutukset voivat olla pitkään melko 
huomaamattomia, mutta ne ovat peruutta-
mattomia ja lopulta kohtalokkaita.

AVUSTUKSELLA TUETAAN  
ALUETOIMIKUNTIEN HANKKEITA

Kaupunki keräsi aiemmin kuntalaiskyselyllä 
ehdotuksia siitä, millaisiin hankkeisiin alue-
toimikunnat voisivat ryhtyä luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseksi. Ehdotuksia 
saapui 157.

Ympäristöministeriön avustuksella tue-
taan aluetoimikuntien toimenpiteitä. 

– Saatetaan tarvita esimerkiksi konetyötä, 
ja se maksaa. Voi olla myös materiaalihan-
kintoja, ympäristöasiantuntija Martikainen 
sanoo.

Jos haluat osallistua monimuotoisuuden 
säilyttämiseen Kouvolassa, ota yhteyttä osal-
lisuuskoordinaattori Heli Veripäähän (heli.
veripaa(at)kouvola.fi). 
Lue lisää: kouvola.fi/KeKoHanke
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Luonnon monimuo-
toisuus tarkoittaa 
ekosysteemien, 
lajien ja geenien 
kirjoa maailmassa 
tai tietyssä luonto-
tyypissä.

Vieraslajien torjunta on yksi osa 
luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämistä. Tässä viimekesäisessä 
kuvassa talkoolaiset hävittävät 
jättipalsameita Kymintehtaan koulun 
liepeillä Kuusankoskella.

Säilytä monimuotoisuutta itse

Vinkit ja sitaatit: Kouvolan kaupungin ympäristö- 
asiantuntija Timo Martikainen. 

Seuraavassa vinkkejä, miten monimuotoi-
suuden säilyttämistä voidaan edistää asuin-
ympäristössä. Näitä vinkkejä voi toteuttaa 
yksittäinen ihminenkin omassa ympäristös-
sään.

1.  Muuta osa pihanurmikkoa niityksi. 
Kuori pintamaa, tuo siihen hiekkaa ja kylvä 
siemeniä. Varaudu odottamaan kaksi–kol-
me vuotta, ennen kuin paikalla on kukkaniitty. 

2.  Kylvä pölyttäjien suosimia kasveja. 
“Siemeniä voi ostaa tai itsekin kerätä syk-
syllä. Mitä lähempää ne ovat, sen parempi. 
Kun pihalla on sopivia kasveja ja talvehtimis-
paikkoja, sinne tulee pölyttäjähyönteisiä.”

3.  Perusta viljelylaatikko. “Jos piha on pie-
ni tai päällystetty kuten kerrostalossa, pihalle 
voi nikkaroida laatikon, johon tekee pienen 
kukkaniityn.”

4.  Rakenna hyönteishotelleja tai jätä la-
hoavaa puuta paikalleen. “Lahopuuta voi 
olla esimerkiksi käsittelemättömästä puusta 
tehty puuaita tai penkki tai jokin pihan koris-
te-elementti. Ne tarjoavat pölyttäjähyöntei-
sille pikku kolosia ja rakosia.”

5.  Rakenna linnun- ja lepakkopönttöjä. 
“Linnut ja lepakot tulevat pölyttäjähyönteis-
ten perässä. Ja esimerkiksi kanahaukat ja 
varpushaukat löytävät ne linnut. Siinä onkin 
jo koko ravintoketju. Piha voi äkkiä olla moni-
muotoisuuden keidas ja kuitenkin hyvin tyyli-
käs. Siellä voi kahvitella niin kuin ennenkin.”

6.  Poista vieraslajeja ja torju niitä. Laita 
kasvijäte kompostiin tai toimita jäteasemal-
le. “Monin paikoin ihmiset kärräävät puutar-
hajätettä metsään. Se on haitaksi luonnolle, 
ja se on laitontakin.”
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Kalalammelle 
tullaan nyt 
kauempaakin

Lehtomäen keitaan ympäristöön  
perustetaan 30 hehtaarin kokoinen   
luonnonsuojelualue.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Kaisa Niilo-Rämä

Kalalampi–Utunmäen ulkoilualueen kehittä-
minen aloitettiin asukaskävelyllä ja -kyselyllä 
lokakuussa 2020.

–  Silloin se oli vain paikallisten tietämä 
alue. Nyt sinne tullaan kauempaakin, sanoo 
kaupungin metsätalousinsinööri Kirsi Hok-
kanen.

– Alue on nostanut tasoaan virkistys- ja 
ulkoilualueen suuntaan.

KORONA LISÄSI SUOSIOTA,  
PITKOSPUUT HAJOSIVAT

Kalalammen kiertävä, kahden kilometrin mit-
tainen luontopolku on nyt esteetön.

– Kun korona tuli, vanhat pitkospuut hajo-
sivat käsiin, Hokkanen sanoo.

Niin suureksi kasvoi retkeilijöiden määrä 
koronarajoitusten astuttua voimaan.

– Onneksi tuli valtion rahoitusta. Se oli lä-
hivirkistysalueiden parantamishanke.

Tänä kesänä tehdään esteettömäksi myös 
kulku luontopolun ja Utunmäentien välil-
lä. Utunmäentien päähän voi jättää auton. 
Luontopolun varsinainen parkkipaikka on 
Haukitiellä.

Lammen pohjoisosan vanhan uimapaikan 
levähdys- ja nuotiopaikkaa on myös kohen-
nettu.

LUONNONSUOJELUALUEELLA  
ON MÄNNIKKÖÄ JA SUOTA

Kalalampi–Utunmäellä tehtiin metsänhoi-
tosuunnitelma 96 hehtaarille.

Niistä 30 hehtaarille – Kalalammen itäpuo-
lelle – perustetaan luonnonsuojelualue.

– Siellä on komeaa männikköä ja räme-
suota, Kirsi Hokkanen sanoo.

ELY-keskukselta saatavalla  KuntaHel-
mi-hankerahoituksella ennallistetaan alueen 
suota tukkimalla ojituksia.

– Silloin pohjaveden pinta nousee, ja kos-
teikot muuttuvat kosteammiksi. Pikkuhiljaa 
se näkyy kasvustossa.

15 hehtaarilla tehdään jatkuvan kasvatuk-
sen mukaisia metsänhoitotöitä.

Luontopolut ja 
Kymijoen reitti

• Kouvolassa on yksitoista virallista luonto-
polkua. 

1.   Alakylä (Alakylä—Koria, 4 km)

2.   Heisanharju (Jaala, 2,9 km)

3.   Huikeinlenkki (Valkeala, 2 km)

4.   Kalalampi (Lehtomäki, 2 km)

5.   Kammarmäki (Saaramaa, 4,6 km)

6.   Kirkkovuori (Anjala, 1 km)

7.   Känkkärä (Anjala, 2,3 km)

8.   Myllypuro (Kiehuva, 2,5 km)

9.   Niivermäki (Kuusankoski, 2 km)

10. Pappikallio (Eskolanmäki, 2,4 km)

11. Pioneerimetsä (Koria, 2,7 km)

• Lisäksi 25 kilometrin mittaista Kymijoen 
ulkoilureittiä voi pyöräillä ja liikkua jalan 
Kouvolan, Kuusankosken ja Korian joki-
maisemissa.

• Reitti valmistuu tänä kesänä Alakylä– 
Aapiskuja-osuuden valmistuessa.

• Esteettömiä osuuksia on Sääksniemessä, 
Rauhanharjussa ja Alakylässä.

Lisätietoa: kouvola.fi/luontopolut, 
kouvola.fi/kalalampi



Monenlaisten palvelujen keskus
10 asiaa, jotka on hyvä tietää Kymsoten uudesta Ratamokeskuksesta.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Kymsote

 
1) Ratamokeskus avataan asteittain huh-
ti-toukokuussa Kouvolan Kotiharjussa.
 
2) Ratamokeskus on uuden ajan sairaala 
ja sote-keskus. Sinne keskitetään kouvola-
laisten terveyspalveluja ja siellä on myös 
sosiaalialan palveluja.
 
3) Lista Ratamokeskuksen palveluista on 
pitkä, sillä Ratamoon siirretään toiminnot 
muun muassa Marjoniemen terveysasemal-
ta Kouvolasta ja Pohjois-Kymen sairaalasta 
(POKS) Kuusankoskelta: terveysasematoi-
mintaa, suun terveydenhuoltoa, päivystys, 
osastohoitoa, erikoissairaanhoitoa, mielen-
terveyspalveluja, aikuisten sosiaalipalveluja 
ja niin edelleen. Lisätietoa: kymsote.fi.
 
4) Ratamoon tulee myös ympärivuorokau-
tinen päivystys, jossa hoidetaan äkillisesti 
sairastuneita.

 
5) Terveysasemien vastaanottoja on Kou-
volassa Ratamon lisäksi edelleen Jaalassa, 
Elimäen kirkonkylässä, Keltakankaalla, Val-
kealassa ja Kuusankosken Katajaharjussa. 
Lisätietoja: kymsote.fi.
 
6) Kymenlaaksossa erikoissairaanhoidon 
palveluja annetaan Ratamokeskuksessa, 
Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa 
ja Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa, 
joka jatkaa toimintaansa Kuusankosken Sai-
raalanmäellä.
 
7) Osastopaikkoja Ratamossa on 115. Pai-
koista 15 on akuuttiosastolla ja 10 Villa Api-
lassa.
 
8) Ratamoon suunnitellaan kouvolalaisille 
uutena palveluna sosiaalihuollon neuvonta- 
ja ohjauspistettä. Sen aloittamisesta tiedo-
tetaan erikseen.
 

9) Ratamokeskuksen ympärivuorokautinen
perusterveydenhuollon ja akuuttilääketie-
teen päivystys toimii vuoden 2024 loppuun 
sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä 
poikkeusluvalla. 
 
10) Ratamokeskuksen palvelut ovat Kym-
soten toimintaa. Kymsote on Kymenlaak-
son sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymä, johon kuuluvat kaikki Kymenlaakson 
kunnat.1.1.2023 Kymsoten toiminta siirtyy 
osaksi Kymenlaakson hyvinvointialueen 
toimintaa. Hyvinvointialue vastaa ensi vuo-
den alusta alkaen maakunnan sosiaali- ja 
terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.
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Ratamokeskus 
avataan asteittain 
huhti-toukokuussa.

Ratamokeskuksessa on 1–2 hengen huoneita, mikä antaa 
potilaille yksityisyyttä ja viihtyisyyttä.
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LUT:n uuden maisteriohjelman opetus alkaa elokuun loppupuolella. Siihen mennessä LUTin Kouvolan yksikkö 
muuttaa uuteen Yrityspalvelutaloon Kouvolan keskustaan. Kuvassa tutkijaopettaja Jyri Vilko.

Maisteriohjelmalla 
elinvoimaa
Ensi syksynä kansainvälinen joukko alkaa opiskella 
Kouvolassa diplomi-insinööriksi. LUT-yliopiston uusi 
maisteriohjelma vahvistaa Kouvolan monipuolista 
korkeakoulutarjontaa. 

Teksti ja kuva: Harri Mannonen

LUTin uusi tuotantotalouden maisteriohjel-
ma alkaa ensi syksynä Kouvolassa. Kak-
sivuotinen englanninkielinen ohjelma on 
nimeltään Master’s Program in Innovation 
and Logistics.

– Yhdistelmä on herättänyt paljon kiinnos-
tusta, sanoo tutkijaopettaja Jyri Vilko LUTin 
Kouvolan alueyksiköstä. Hän on koulutusoh-
jelman johtaja.

– Innovaatioilla yritetään saada uutta arvoa.
– Logistiikka on nähty jopa jäykkänä alana, 

mutta se on herkkä reagoimaan asiakastar-
peisiin. Tänä päivänä kilpaillaan toimitus-
ketjuilla, ja logistiikka on toimitusketjujen 
kilpailuetu.

Ohjelmaan hyväksytään opiskelijoita, joil-
la on alempi korkeakoulututkinto. Opiskelu 
diplomi-insinööriksi tapahtuu LUTin Kouvo-
lan yksikössä.

LUT on Lappeenrannan–Lahden teknilli-
nen yliopisto. Sillä ei ole aiemmin ollut mais-
teriohjelmaa Kouvolassa.

27 000 EURON ARVOINEN KOULUTUS 
VALMISTAA JOHTOTEHTÄVIIN

40 opiskelijan joukosta tulee kansainvälinen.

Varsinaisena hakuaikana tuli satakunta 
hakemusta. Niistä puolet oli Suomesta ja 
puolet neljästätoista muusta maasta ympä-
ri maailman.

Hakemusten määrä kasvaa vielä, sillä ul-
komailla tutkinnon suorittaneet voivat hakea 
toukokuun loppuun asti.

Suomalaisille ja muille Euroopan talous-
alueen kansalaisille maisteriohjelma on 
ilmainen. Muille yksi lukuvuosi maksaa 13 
500 euroa.

– Kun rakennetaan laadukas ohjelma, hin-
ta ei näytä olevan este, Jyri Vilko sanoo.

– Osalla hakijoista on apuraha. Näitä ei ole 
monta, ja kilpailu on kovaa.

Maisteriohjelmille tavalliseen tapaan Inno-
vation and Logistics -ohjelmassa voi opis-
kella erilaisen pohjakoulutuksen omaavia 
henkilöitä.

– Jos jollakin ei ole selkeää tekniikkataus-
taa, tarjoamme taustakursseja esimerkiksi 
matematiikassa, Vilko sanoo.

Koulutus valmistaa opiskelijoita “innovaa-
tioiden, logistiikan ja yrittäjyyden johtotehtä-
viin”.

UUDET OPISKELIJAT TUTUIKSI  
PAIKALLISILLE YRITYKSILLE

Miten Kouvola hyötyy Innovation and Logis-
tics -maisteriohjelmasta?

– Tänne saadaan osaamista, yhteistyötä 
ja elinvoimaa, ohjelman johtaja Jyri Vilko 
vastaa.

– Kun meillä oli infotilaisuus ohjelmasta, 
yritykset innostuivat osallistumaan ja kyse-
livät, miten pääsee tekemään yhteistyötä.

Joillakin yrityksillä on vaikeuksia löytää 
sopivia työntekijöitä Kouvolaan. Ja RR-ter-
minaalin eli uuden rautatie- ja maantietermi-
naalin toivotaan tuovan tänne uusia logistiik-
ka-alan työpaikkoja.

Opiskelumenetelmänä ohjelmassa on on-
gelmaperustainen oppiminen.

– Eli tehdään mahdollisimman paljon yh-
teistyötä paikallisten yritysten kanssa, Vilko 
sanoo.

– Tehdään uusia opiskelijoita tutuksi pai-
kallisille yrityksille ja opiskelua mielekkääm-
mäksi opiskelijoille.

Lisätietoa: lut.fi.
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Mennään museoon! 
www.poikilo.fi

Suota,puuta 
ja paljon muuta

”Täällähän on vaikka ja mitä!”
Jenni ja Hertta Salo
Koko kaupungin teatteri -näyttelyssä

Mika Honkalinna &
puun ja suon lumo

Taidemuseo täyttyy
valokuvista

Kouvolan Kameraseura juhlii seitsemänkymppisiään ja 
Suomen Kameraseurojen Liitto 90-vuotispäiviään Kouvo-
lan taidemuseo Poikilon näyttelyssä. Oma kokonaisuuten-
sa on Mika Honkalinnan yllättävät kuvat puista ja soista.

ANJALASSA SYNTYNYT luontokuvaaja ja kirjailija Mika Hon-
kalinna on kolunnut nuoruudesta asti Kymenlaakson soita. 
Muutto vuonna 2013 Limingalle Oulun alapuolelle sai hänet 
toteuttamaan haaveensa pohjoisen soiden taltioinnista.  >>>
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Maisteriohjelmalla 
elinvoimaa

museot
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Viime kesänä hän lainasi dronea, jolla 
ajatteli ottaa muutamia ilmakuvia tulvivista 
aapasoista työn alla olevaan suoprojektiin. 
Jo muutaman lentokerran jälkeen hän tajusi 
ilmakuvauksen visuaaliset mahdollisuudet ja 
tilasi heti oman kopterin.

”Lähti täysin lapasesta”, Honkalinna sanoo. 
”Kiersin dronen kanssa Pohjois-Pohjanmaan 
ja Lapin soita heinäkuusta marraskuuhun.”

Honkalinna kuvasi soita suoraan ylhäältä-
päin 50–120 metrin korkeudesta. Korkealta 
katsottuna suovesi on sinistä ja rönsyilevät 
suoaukeat kuin soluviljelmiä.

”Ystäväni New Yorkista katseli pitkään ve-
dosta seinälläni ja totesi, että olet kuvannut 
suota. Moni suomalainen ei ole arvannut, 
mitä kuvat esittävät.”

HONKALINNA KUULUU 70-vuotisjuhliaan 
viettävään Kouvolan Kameraseuraan, jonka 
jäsenten töitä nähdään Kouvolan taidemu-
seo Poikilossa toukokuusta elokuuhun.

Museon alin kerros on varattu kokonaan 
Honkalinnalle. Muiden kameraseuralaisten 
työt ovat esillä välikerroksessa.

”Sinne tulee kuvia 22 eri kuvaajalta. Ne va-
littiin kilpailuun lähetettyjen töiden joukosta”, 
kertoo intendentti Mari Lehtosalo.

Yksi kuvaajista on vuonna 2016 Kouvolan 
Kameraseuraan liittynyt Laura Tulokas, 30. 
Hän on saanut seuran jäseniltä oppia sekä 
kannustusta osallistua näyttelyihin.

”Järjestelmäkamera on kulkenut muka-
nani yksitoista vuotta, sitä ennen kuvasin 
pokkarilla vuosia.”

Vuolenkoskella asuvalta Tulokkaalta näh-
dään Poikilon näyttelyssä henkilökuvia.

”Niitä kuvaan enimmäkseen, ja niitä tarjo-
sin myös näyttelyyn.”

TAIDEMUSEON YLÄKERTA on varattu Suo-
men Kameraseurojen Liitolle. Myös se järjes-
ti näyttelyä varten kilpailun, johon sai osallis-
tua digikuvilla ja vedoksilla.

Kummassakin lajissa oli erikseen sarja ai-
kuisille ja nuorille, ja kisata pystyi joko musta-
valkoisilla kuvilla, värikuvilla tai kuvasarjoilla.

”Tuomaroimme noin 1900 digikuvaa ja 600 
vedosta”, sanoo raadin jäsenenä toiminut ja 
näyttelykokonaisuutta kuratoinut Lehtosalo. 

”Digikuvat pyörivät Kino-Poikilossa. 60 valit
semaamme vedosta mahdutetaan yläkerran 

-

seinille.”

HONKALINNALLA ON esillä kaksi eri koko-
naisuutta. Suomaan lisäksi on Puuteema, 
jossa nähdään lähikuvia tavallisten puulaji-
emme pintarakenteesta.

”Puun muodot ovat kauniita ja pysäyttäviä. 
Puiden pintojen kuvaaminen on ollut minulla 
vuosien ajan sivuprojektina.”

Puuteeman reilut parikymmentä kuvaa on 
vedostettu valokuvapaperille ja pohjustettu 
alumiinikomposiitille. Ilmakuvat soista on 
vedostettu turpeesta puristetuille akustiik-
kalevyille. Näiden lisäksi näytille tulee ko-
koelma kasvimuotokuvia soiden kasveista.

Suomaa on osa Honkalinnan laajempaa 
suoprojektia, joka on tarkoitus saada kan-
sien väliin 2023.

”Aapasuolla voi kokea villin luonnon kos-
ketuksen. Kun katselee suosaareketta, ei 
tiedä, kestääkö meno sinne puoli tuntia, 
puoli päivää, vai pääseekö sille ollenkaan. 
Suoluonto on niin alkuperäistä suomalaista 
luontoa kuin olla vain voi.”

Teksti: Jukka Behm Kuvat: Johannes Wiehn

Mika Honkalinna taltioi Suomen soita 
yläilmoista dronen avulla.

Suokuvasta ei tajua heti, mitä se esittää. Kuvaan osunut vene antaa perspektiiviä.

Kuva: Julius Frilander, Dandelion, 2018

3x valokuvan juhlaa Poikilossa
Valokuvan aika -näyttely 
22.5.–28.8.2022 Kouvolan 
taidemuseo Poikilossa.

1.
Mika Honkalinnan valoku-
vaprojekti Suomaa keskittyy 
suursoihin, maamme koske-
mattomimpaan luontoon. Puu-
teema esittelee kotimaisten 
puulajien pintojen estetiikkaa.

2.
Valokuvaharrastusta edistä-
vä Kouvolan Kameraseura 
juhlii 70-vuotista taivaltaan 
juhlanäyttelyllä, joka laajenee 
Kouta-galleriaan ajalla 
22.5.–12.6.

3.
Suomen Kameraseurojen Lii-
ton vuosinäyttely on samalla 
juhlanäyttely. 90-vuotias liitto 
edistää valokuvausta järjes-
tämällä koulutustilaisuuksia, 
seminaareja ja näyttelyitä.
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Jenni ja Hertta Salo kokeilivat museossa lavastuksen tekemistä.

Teatterin taikaa Jenni ja Hertta Salo tutustuivat Kouvolan 

kaupunginmuseo Koko Kouvolan 

Teatteri -näyttelyyn, jossa pääsee 

kurkistamaan teatterin kulissien taakse.
Teksti: Jukka Behm Kuvat: Johannes Wiehn

KUN TUULIKONEEN kampea pyörittää, al-
kaa kuulua ujellusta. Näin synnytetään ääni-
maailmaa teatteriesitykseen.

Jenni ja Hertta Salo nousevat portaan 
tuulikoneen vieressä olevalle teatterila-
valla. Estradi on molemmille tuttu paikka, 
sillä Jenni on näytellyt kesäteatterissa ja 
työskennellyt teatterimuusikkona Kokkolan 
kaupunginteatterissa. Hertta on esiintynyt 
Studio Dance Pitin ryhmän kanssa Kouvolan 
Teatterin esityksessä.

Lavan takana on rekillinen pukuja ja muu-
tama hyllyllinen tarpeiston esineitä. Hertta 
kokeilee äitinsä avustuksella mekkoa, jonka 
takamuksesta roikkuu siansaparo.

Erilaisten silmälasien mallailu vie Hertan 
mennessään. Kiinnostava on myös tarjotin, 
johon astiat on liimattu kiinni.

”Aika hyvännäköinen”, Hertta tuumaa rek-

visiittana olevista leivoksista. ”Tekisi mieli 
haukata.”

MUSIIKKILUOKAN OPETTAJA ja muusik-
ko Jenni Salo tuli tutustumaan musiikkia 
harrastavan tyttärensä kanssa Kouvolan 
kaupunginmuseon näyttelyyn, joka esittelee 
Kouvolan Teatterin historiaa.

Vanhoja teatterin mainosjulisteita häm-
mästellään, samoin kuin kuvia eri esityksistä 
teatterin 60-vuotisen historian varrelta.

Piukat paikat -musikaalin naisiksi pukeu-
tuneet miesnäyttelijät hymyilyttävät Herttaa. 
Peppi Pitkätossun kuvat näyttävät tutuilta, 
sillä näytelmä on nähty pariin kertaan.

Vitriinissä olevan Suurenmoista-näytel-
män siivekäs asu kiinnostaa. Jenni selittää, 
että näytelmän päähenkilö Florence kuvitte-
lee olevansa upeaääninen laulaja.

”Kukaan ei hennonut kertoa hänelle to-
tuutta.”

NÄYTTELYSSÄ VOI kokeilla omin käsin 
teatterin tekemistä. Yhdessä huoneessa 
saa suunnitella lavastusta ja kokeilla valo- 
ja äänitehosteita.

Hertta säätää valaistuksen mieleisekseen 
ja käy ääninappuloiden kimppuun. Yhdestä 
käynnistyy sumutorvi, toisesta linnun viser-
rys. Musikaalinen kaksikko keksii, kuinka 
paria nappulaa painamalla saa aikaiseksi We 

Teatteri tuli museoon
Koko Kouvolan Teatteri -näyttely on esillä 
Kouvolan kaupunginmuseossa lokakuu-
hun 2023 asti. Näyttely juhlistaa 60-vuo-
tiasta Kouvolan Teatteria ja tempaa koko 
perheen kulissien taakse.

Näyttelyssä on esillä teatterityön moni-
naisten ammattilaisten kirjo. Vierailijat 
pääsevät kurkistamaan työhön, jolla 
taiotaan näyttämölle ammattitaitoinen ja 
vaikuttava teatterielämys.
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Näyttelyssä oli vaikka mitä mielenkiintoista. 
Hertta halusi kokeilla, millaista on olla hymiö.

Will Rock You -kappaleen rumpukompin.
Kirka-musikaalin nimikkobiisin Surun pyyhit 

silmistäni pois etenemistä pääsee seuraamaan 
kuvaruudun nuoteilta, joissa on oma rivinsä eri 
soittimille. Jennin bändin Jenni Salo Quartetin 
kitaristi Harri Suikkanen näkyy musikaalin or-
kesterista otetussa kuvassa.

”Musikaalia en päässyt koskaan katsomaan, 
sillä koronan takia näytöksiä peruttiin”, Jenni 
sanoo ja tapailee kappaletta. Hertta liimautuu 
katselemaan näytelmien pukusuunnitelmia.

NÄYTTELYN AIKANA päästään tutustumaan 
lavan lisäksi sen taakse, kaikkeen siihen, mitä 
teatteriyleisö ei näe. Teatterin kampaamossa 
Jenni ja Hertta tutkivat tekoviiksiä, glittereitä ja 
peruukkeja.

”Kato lakkia! Kato mekkoa!” Hertta huudah-
taa nähdessään VR:n tulevaisuuden lipunmyy-
jän asun. Sellainen oli käytössä Jukka Virtasen 
vuonna 1993 ohjaamassa Risteysasemassa.

Kun teatterin tarpeisto myi vanhoja vaatteita, 
Jenni oli paikalla. Sieltä löytyy esiintymisasuja 
ja rekvisiittaa lasten käyttöön. Isovanhempien 
luona Pohjanmaalla tyypillinen puuha on omien 
näytelmien tekeminen.

Viimeinen huone on samalla leikkitila. Sieltä 
löytyy lisää mekkoja, joita Hertan on ihan pakko 
kokeilla, samoin kuin hymiöksi pukeutumista.

Aikaa on vierähtänyt näyttelyssä puolitoista 
tuntia, mutta Hertta ei malta lähteä pois. Mu-
kavinta hänestä oli sovittelujen lisäksi äänten 
tekeminen.

”Melkein kaikki tuntui kiinnostavan”, Jenni 
lisää.

Luentoja pelitaiteesta
Syksyllä 2022 Poikilo täyttyy pelitaiteesta. 
Näyttely esittelee ihmistä, yhteiskuntaa ja 
maailmankaikkeutta kommentoivia pelejä 
sekä elämyksellisiä, kokeilevia ja viihteel-
lisiä teoksia. Digipelien rinnalla nähdään 
installaatioita ja lautapeleiksi rakennettuja 
kannanottoja.

Näyttelyn aihepiiriin liittyy luentoja. Juho 
Kuorikoski ja Eero Tiainen puhuvat peleis-
tä taidemuotona (ke 11.5. klo 17.30–19) ja 
Annakaisa Kultima ja Aki Raula peleistä 
ja pelien tekemisestä itseilmaisuna, har-
rastuksena ja ammattina (ke 24.8. klo 
17.30–19).

Molemmat luennot ovat Kouvolatalon 
Simelius-salissa, ja niihin on vapaa pääsy.

Poikilon myymän Kouvola-kalenterin 
mukaan tulee myös vanhoista kuvista 
tehtyjä postikortteja.

Verkkokauppa 
avoinna 24/7
Poikilo-museoiden museokauppa löytyy nyt 
myös Kouvolan kaupungin verkkokaupasta. 
Siellä on myynnissä Poikilo-tuotteita, Poiki-
lo-museoiden taide- ja historia-aiheisia julkai-
suja sekä paikallishistoriaan liittyviä kirjoja.

Verkkokaupasta löydät myös tuotteita, 
joiden suunnittelussa on hyödynnetty Poiki-
lo-museoiden kuva-arkiston kuvia. Hittituote 
on historiaa huokuva Kouvola-kalenteri.

Toimituskulut lisätään postitettavien tuot-
teiden hintaan. Ostokset voi noutaa myös 
Poikilo-museoiden kivijalkamyymälästä 
Kouvolatalolta.

Arjen löytöretkeilijälle

Poikilo-museoiden kokoelmat löytyvät nyt kulttuurin ja tieteen aarreaitasta Finnasta, finna.fi.
Poikilon kokoelmia ja Finnan hakutoimintoja esitellään kaupunginmuseossa maanantaina 9.5. 
klo 11–15, jolloin museolla on avoimet ovet Kouvola-päivän kunniaksi.
Tule juttelemaan museon henkilökunnan kanssa ja katsomaan, miltä Kouvolan keskusta näytti 
1970-luvulla!

Poikilon kokoel-
miin on tallentunut 
paikallishistoriaa 
kuten kouvolalaista 
torielämää 1970-
luvun alussa.
Kuva: Eero Suikki

Tiesitkö? Taidemuseoon 
ja kaupunginmuseoon on 
vapaa pääsy perjantaisin 
klo 17–18!

museot
Poikilo-museot, Kouvolatalo, Varuskuntakatu 11
avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17
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Mäyränkorven päiväkodissa liikutaan paljon. 
Kuva on arkistokuva keväältä 2021.

Leikkiä 
koko päivä
Kouvolan varhaiskasvatuksen perusteet päivittyvät elokuun alussa. – Pidämme huolta siitä, 
että jokainen lapsi saa olla osallinen, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Janne Lehtinen

– Varhaiset vuodet ovat merkityksellisiä lop-
puelämän kannalta, sanoo Helena Kuusisto, 
Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällik-
kö.

– Lapsilla pitää olla valmiuksia pärjätä 
muuttuvassa maailmassa ja säilyttää siinä 
hyvinvointinsa.

Maailman muuttuessa muuttuvat myös 
keinot kehittää noita valmiuksia. Helmikuus-
sa Opetushallitus julkaisi varhaiskasvatus-
suunnitelman eli vasun päivitetyt perusteet.

Varhaiskasvatuksessa otetaan nyt valta-
kunnallisesti käyttöön kolmiportaisen tuen 
malli. Se on ennestään tuttu esi- ja perus-
opetuksesta.

Kouvolassa kolmiportaista malli on käytet-
ty jo aiemmin myös varhaiskasvatuksessa.

– Mutta sitä tarkennetaan uusien perustei-
den mukaisesti, Kuusisto sanoo.

Mallin kolme porrasta ovat yleinen, tehos-
tettu ja erityinen tuki.

“NOSTAMME ESIIN LASTEN  
MIELEN HYVINVOINNIN”

Päivitettyjen valtakunnallisten perusteiden 
pohjalta päivitetään myös Kouvolan varhais-
kasvatussuunnitelma.

– Siihen osallistetaan varhaiskasvattajat, 

mutta myös vanhemmat ja erityisesti lapset, 
Helena Kuusisto sanoo.

– Kaupungin tasolla nostamme esiin las-
ten mielen hyvinvoinnin. Se on kaupungin 
strategian mukaistakin.

Kouvolan päivitetty vasu otetaan käyttöön 
elokuun alussa.

Lasten mielen hyvinvoinnista huolehditaan 
muun muassa viemällä “inklusiivista ajatte-
lua eteenpäin vielä vahvemmin”.

– Eli pidämme huolta siitä, että jokainen 
lapsi saa olla osallinen, varhaiskasvatuspääl-
likkö Kuusisto sanoo.

Yksi Kouvolan uuden vasun painopisteistä 
on leikkimisen edistäminen. Se liittyy ajatuk-
seen inklusiivisuudesta.

– Huomioidaan ne lapset, jotka usein jää-
vät leikistä syrjään tai putoavat siitä, Kuusis-
to sanoo.

– Leikki kuuluu lapsen koko päivään, sen 
jokaiseen hetkeen.

AJANMUKAISISSA PÄIVÄKODEISSA 
VOIDAAN TOTEUTTAA VASUA

Kouvolaan on jo rakennettu uusia päiväkote-
ja ja lähivuosina rakennetaan lisää.

– Näin saamme tarvitsemiamme esteet-
tömiä, ajanmukaisia tiloja, Kuusisto toteaa.

Samalla päiväkotien keskimääräinen koko 
kasvaa. Siitä on etua varhaiskasvatussuun-
nitelman toteuttamisen kannalta. 

– Kun on iso päiväkoti, siellä on enemmän 
henkilöstöä ja enemmän erilaista osaamista.

– Fyysisiä oppimisympäristöjä pystytään 
tekemään enemmän: liikuntaan, leikkiin, mu-
siikkiin…

Kouvolalaisten lasten mielten hyvinvointia 
edistetään myös rakentamalla hyvää luonto-
suhdetta ja opettamalla kestävää kehitystä.

– Lapsia pitää ohjata kestävään elämän-
tapaan. Ei uhkakuvia maalaten, vaan luonto-
suhdetta edistäen.

Kouvolan uusia 
päiväkoteja
• Myllykosken päiväkoti    

(otettiin käyttöön 2013)
• Lehvätien päiväkoti (2014)
• Marja-ahon päiväkoti (2015)
• Lehtomäen päiväkoti (2018)
• Haanojan päiväkoti (2020)
• Naukion päiväkoti (otetaan käyttöön 2022)
• Kaunisnurmen päiväkoti (2023)
• Valkealan monitoimitalon päiväkoti (2024)
• Inkeroisten monitoimitalon päiväkoti (2024)
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Käpylän päiväkodissa kokoonnutaan torstaiaa-
muisin taidekasvatustunnille. Takana vasemmalta 
Heidi Mattila, Topias Ilmojoki, Rasmus Bejar, 
Kerkko Kokko ja Heidi Holma-Kulmala. Edessä 
vasemmalta Elizabette Nkanika, Niilo Kaksonen, 
Hilda Mäkelä, Mira Bahati ja Essi Porkka.
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Nuotionsytyttäjä 
sytyttää nuotion
Pilotti toi taiteen perusopetuksen Kouvolan päiväkoteihin. 
Ensimmäisenä saapui aarrelaiva.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Marja Seppälä

– Kato, mulla on rapu, Niilo Kaksonen sanoo.
No, niin onkin.
– Tämä on plankton.
Niilo Kaksonen on askarrellut eliöt mat-

kustajiksi purjelaivaansa. Tai miehistöksi, 
sillä pian rapu tarttuu ruoriin. Plankton saa 
loikoilla kyydissä.

On käynnissä Käpylän päiväkodin 5–6-vuo-
tiaiden ryhmän torstaiaamuinen taidekasva-
tustunti.

Ryhmä on osa taidekasvatuspilottia. Tä-
män lukuvuoden aikana Kouvolan kansalai-
sopisto järjestää visuaalisten aineiden ryhmiä 
päiväkodeissa päiväkotiaikana. Ryhmiä on 26, 
ja kullakin on 12 taidekasvatustuntia.

“MITÄ MÄ HEIDI    
NYT TEEN?”

– Mulla on lapsi. Se voi nyt maata tässä, Essi 
Porkka sanoo. Hän tekee omaa laivaansa Nii-
lo Kaksosen vieressä.

Lapsen vieressä seisoo hymyilevä hahmo, 
joka on tehty vessapaperirullan hylsystä.

– Se olen mä, Essi Porkka sanoo.

– Mä olen jo kuusi. Menen syksyllä eskariin.
Ryhmää ohjaava Heidi Mattila tulee lähistölle.

– Mitä mä Heidi nyt teen? Essi Porkka kysyy.
Mattila on käsityönopettaja ja kansalaiso-

piston tuntiopettaja. Hän ohjaa kahta päivä-
kotiryhmää.

MUKAAN MYÖS    
MUSIIKKI JA SANATAIDE

Taidekasvatuspilotissa kaikkien opettajien 
ryhmissä on teemana aarrelaiva. Teemaa lä-
hestytään erilaisilla tekniikoilla.

– On piirretty laivoja, vesiväreillä on maalat-
tu merimaisema, liiduilla piirretty vedeneläviä, 
Heidi Mattila kertoo.

– On rakennettu kolmiulotteista laivaa hyö-
dyntäen erilaisia materiaaleja ja tehty matkus-
tajia muun muassa piipunrassista.

– Laivoista otetaan myös valokuvia. Teh-
dään tarinoita ja niitä animaatioiksi.

Päiväkodin puolesta Käpylän päiväkodin 
taidekasvatustunnilla on tällä kertaa muka-
na varhaiskasvatuksen opettaja Heidi Hol-
ma-Kulmala.

– Totta kai meilläkin on ammattitaitoa, mut-
ta nyt saadaan kansalaisopiston näkemys kä-

dentaitoihin. Kun eri pitäjä pitää, tulee uutta, 
erilaista, hän sanoo.

Holma-Kulmala on tyytyväinen pilottiin. 
Mutta:

– Jos seuraavalla kerralla kysytään vielä 
lasten mielenkiinnon kohteita aiheeksi, se on 
vielä parempi. Ja se sopisi yhteen uuden var-
haiskasvatussuunnitelman kanssa.

Päiväkotien ja kansalaisopiston taidekas-
vatuspilottia on tarkoitus laajentaa musiikkiin 
ja sanataiteeseen. Kansalaisopiston tarjoama 
opetus kuuluu taiteen perusopetukseen.

KOHTA PLANKTON   
PAISTAA MAKKARAA

Essi Porkan laivassa on alkanut vuoropuhelu.
Lapsi: “Mennään pois laivasta.”
Äiti: “Mennään.”
(Poistuvat laivasta, mutta palaavat pian.)
Lapsi: “Äiti, lähdetään seilaamaan.”
Äiti: “Hei, älä kaada meidän laivaa.”
Niilo Kaksonen on pilkkonut tikuista poltto-
puita, sillä plankton aikoo paistaa makkaraa.
– Tämä sytyttää nuotion.
Se onkin uusi hahmo. Mikä se on?
– Nuotionsytyttäjä.

Kouvolan kansalais-
opisto järjestää 
visuaalisten aineiden 
ryhmiä päiväkodeissa. 
Ryhmiä on 26.
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Mielen hyvinvointia 
tukemassa
Koulupsyykkareista tuli hyvinvointitutoreita. He pysyvät Kouvolan kaupungin työntekijöinä.

Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Marja Seppälä

Helmikuun 1. päivänä Kouvolan peruskou-
lujen yhdeksän psyykkaria eli psykiatrista 
sairaanhoitajaa saivat uuden työnimikkeen.

Näistä Kouvolan kaupungin työntekijöistä 
tuli hyvinvointitutoreita.

Muutoksen ansiosta heidän työpanokses-
taan päättäminen säilyy kaupungin omassa 
vallassa.

– Kaupunki haluaa satsata lasten ja nuor-
ten mielen hyvinvointiin heidän omalla toi-
mintapinnallaan, perusopetuksessa, sanoo 
johtava hyvinvointitutor Jonna Salminen.

UUDEN TYÖMUODON   
TOIMENKUVAA RAKENNETAAN

Nimikkeen muuttuessa muuttui myös tu-
torien työnkuva. Painopistettä siirrettiin 
korjaavasta työstä ennaltaehkäisevän sekä 
yhteisöllisen tuen suuntaan.

Tutorien tehtäviksi määritellään nyt op-
pilaiden “mielen hyvinvoinnin tukeminen, 
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja 
varhaisen tuen tarjoaminen”.

– Toimenkuvaa rakennetaan parhaillaan, 
ja ensi vuonna olemme jo viisaampia.

– Työmuoto on uusi ja vaatii hiomista, Sal-
minen toteaa.

Ilman nimikkeen ja työnkuvan muutosta 
nykyiset tutorit, aiemmat psykiatriset sai-

raanhoitajat, olisivat siirtyneet Kymenlaak-
son hyvinvointialueen työntekijöiksi ensi 
vuoden alussa.

Tuolloin aloittavat toimintansa hyvinvointi-
alueet, joiden lakisääteinen tehtävä on vasta-
ta alueidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta 
sekä pelastustoimesta.  Näillä aloilla työs-
kentelevä henkilöstö, joka nyt on kuntien ja 
kuntayhtymien palveluksessa, siirtyy 1.1. 
2023 hyvinvointialueiden palvelukseen. 
Kymenlaakson hyvinvointialueen palkkalis-
toilla ovat ensi vuoden alusta alkaen muun 
muassa koko maakunnan koulupsykologit ja 
-kuraattorit.

HUOLTAJAT AINA   
MUKANA YHTEISTYÖSSÄ

– Kun lapselle, oppilasryhmälle tai luokalle 
toivotaan tukea, käsittelemme asiaa kou-
lukohtaisessa oppimisen ja koulunkäynnin 
ryhmässä. Huoltajat pidetään aina mukana 
yhteistyössä, Salminen kertoo.

Koulujen moniammatillinen työ tukee oppi-
laiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvin-
vointitutorit tekevätkin kouluilla yhteistyötä 
muun muassa rehtoreiden, opettajien, kou-
lunkäynnin ohjaajien, koulukuraattorien ja 
-psykologien, kouluterveydenhoitajien sekä 
huoltajien kanssa.

Hyvinvointi-
tutorin 
työpäivä 
omin sanoin

Teksti: Kouvolan kaupungin hyvinvointitutorit. 

“Työpäivät alkavat välillä 7.30-8.00. Hyvin-
vointitutor rakentaa itsenäisesti oman ka-
lenterinsa ja priorisoi koko alueensa tarpeet.

Ennen oppilaiden tuloa henkilökunta voi 
pitää työpaikkakokouksia, tavata huoltajia, 
valmistella päivän materiaaleja tai käydä läpi 
sähköpostit ja Wilma.

Pienemmät oppilaat ovat aamupäivät kou-
lussa, jolloin luokissa tehtävä yhteisöllinen 
työ painottuu heillä aamupäiviin. Yläkouluis-
sa oppilaiden koulupäivät ovat pidempiä, jol-
loin iltapäivätkin ovat käytettävissä.

Koulujen oppimisen ja koulunkäynnin ryh-
mät ja yhteisöllinen oppilashuolto kokoontu-
vat koulupäivien aikana. Kalenteria täyttävät 
myös tiimitapaamiset, työnohjaukset, koulu-
tukset, yhteydenpito kotien ja yhteistyötaho-
jen kanssa sekä työn kehittämiseen liittyvät 
tapaamiset.

Koulupäiviin liittyy usein yllättäviä tilantei-
ta, jolloin on reagoitava nopeasti ja tehtävä 
lennosta uusi suunnitelma. Jollakin oppi-
laalla sattaa esimerkiksi olla huono päivä, 
ja hänen olemisensa ryhmässä ei onnistu.

Yhteisöllisiä ryhmiä tai luokkien kanssa 
rakennettavia kokonaisuuksia on hurjan 
paljon. Tälläkin hetkellä on menossa Eväi-
tä elämään -ryhmä yhdeksäsluokkalaisten 
kanssa, Friends-tunteja, Maltti-ryhmiä, mie-
lenterveystunteja, tunnekerhoja, kaveritaito-
ryhmiä, päihdekasvatusta, rentoutusryhmiä 
ja mielenhyvinvointia tukevia välituntitoimin-
toja.

Iltapäivisin, kun oppilaat ovat jo lähteneet 
kotiin, hyvinvointitutorin työpäivä jatkuu pu-
helimen ääressä, kirjallisia töitä tehden tai 
seuraavaa päivää suunnitellen. Usein on 
myös vielä kokouksia, palavereja ja konsul-
tointeja.”

Kouluilla tehtävä moniammatillinen yhteistyö tukee oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.
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Kouvolan 34 peruskoulussa on 
7200 oppilasta ja yhdeksän hyvin-
vointitutoria. Johtava hyvinvointi-
tutor Jonna Salminen työskentelee 
Mansikkamäen koulussa.
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Ohjaamovalmentaja Mika Ahokas (vasemmalla 
ylhäällä) sekä nuoriso-ohjaajat Virpi Kärkäs ja 
Riku Tähtinen työskentelevät NuPassa.
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Jos on suunta 
hakusessa
Teksti: Harri Mannonen Kuvat: Marja Seppälä

Kolmisen vuotta sitten Kouvolan keskus-
ta-alueen nuorisopalveluja keskitettiin Nuor-
tenPaikkaan eli NuPaan. Siellä on Ohjaamo, 
kahvila, monitoimitila ja erilaisia nuorisotyön 
palveluja.

Seuraavassa kolme NuPassa työsken-
televää henkilöä kertoo työstään nuorten 
parissa.   

NuPa sijaitsee Kirjapainotalossa, Kouvolan 
keskustan vanhimmassa säilyneessä liikera-
kennuksessa. Osoite on Kouvolankatu 28.

Lisätietoja: nuortenkouvola.fi. 
Instagram: @nuortenpaikka.

VERKOSTO AUTTAA VALMENTAJAA

Ohjaamo on NuortenPaikassa sijaitseva 
“palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvon-
taa ja ohjausta 15–29-vuotiaille teemoina 
työllisyys, koulutus ja hyvinvointi”, kerrotaan 
Kouvolan kaupungin nettisivulla.

Mika Ahokas on työnimikkeeltään ohjaa-
movalmentaja. Millaisessa tilanteessa hä-
neen kannattaa ottaa yhteyttä?

– Jos on suunta hakusessa omassa elä-
mässä, Ahokas vastaa.

– On työttömyyttä tai ei ole pitkään aikaan 
opiskellut mitään. Mietimme verkoston kans-
sa, miten nuori voisi taas lähteä liikkeelle 
sieltä kotoa.

Yhteistyöverkostoon kuuluvat muun muas-
sa ammatinvalintapsykologi, TE-toimiston 
asiantuntija ja neuropsykiatrinen valmentaja.

– Heidän puoleensa käännyn, kun oma am-
matillinen osaamiseni ei riitä, Mika Ahokas 
sanoo.

– Heillä on tietyt ajankohdat, kun he päi-
vystävät Ohjaamossa. 

Ahokkaan puhelinnumeron on 020 615 
8653 ja sähköpostiosoite mika.ahokas(at)
kouvola.fi.

– Palvelu on maksutonta ja luottamuksel-
lista, eikä vaadi lähetettä. 

PALAPELEJÄ JA  KANSAINVÄLISYYTTÄ

NuortenPaikan monitoimitilan ovet ovat 
usein avoimet lasten ja nuorten tulla. Mo-
nista mahdollisista aktiviteeteista “kaikkein 

NuortenPaikka auttaa ja palvelee monin tavoin. 

suosituin taitaa olla biljardin pelaaminen”.
– Lähiaikoina on alettu entistä enemmän 

tehdä isoja, yli tuhannen palan palapelejä, 
toteaa nuoriso-ohjaaja Virpi Kärkäs.

Puolet hänen työajastaan on iltatyösken-
telyä NuPassa.

Toisen puolikkaan täyttävät tietyt teemat: 
kansainvälinen nuorisotyö, monikulttuuri-
suus, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys.

– Kansainvälistä nuorisotyötä ovat muun 
muassa EU-rahoitteiset Euroopan solidaari-
suusjoukot -hankkeet, Virpi Kärkäs sanoo.

Tällä hetkellä Kouvolan nuorisopalveluilla 
on vapaaehtoistyöntekijä Unkarista, Rans-
kasta ja Espanjasta. Englanti on heidän yhtei-
nen kielensä suomalaisten nuorten kanssa.

– Nuoret ovat usein iloisia, että heillä on 
mahdollisuus keskustella ja pelailla jonkun 
kanssa englanniksi.

NuPan monitoimitilan aukioloajat löytyvät 
osoitteesta nuortenkouvola.fi.

TYÖKALUNA PELAAMINEN

Nuoriso-ohjaaja Riku Tähtinen toimii ohjaa-
jana Pelitalo Vintissä. Sen tilat sijaitsevat 
NuortenPaikan kolmannessa eli ylimmässä 
kerroksessa.

– Jos koneella on tilaa, pelaan itsekin 
nuorten kanssa. Olen pelannut koko ikäni, 
Tähtinen kertoo.

– Pelaaminen toimii nuorisotyössä samal-
la tavalla työkaluna kuin kokkaaminen tai bil-
jardinpeluu. Siinä samalla nuorten on helppo 
ottaa puheeksi asioita, jotka mietityttävät tai 
askarruttavat.

– Syyslomalla ja talvilomalla järjestetään 
lanit 30 nuorelle, ja ne ovat olleet tosi suo-
sittuja.

Lanit on tapahtuma, jossa kokoonnutaan 
samaan paikkaan pelaamaan videopelejä.

– Lanien whatsapp-ryhmissä ovat sekä 
nuoret että vanhemmat. Niin on saatu peli-
kulttuuria vanhempienkin tietoon.

Digitaalisen nuorisotyön ohella Riku Tähti-
sen vastuualue on nuorisovaltuusto.

– Kouvolan nuorisovaltuutetut ovat erittäin 
osaavaa sakkia. Ohjaajana katson, että nuo-
ret voivat hyvin sen homman kanssa.

Mobiilikortti 
käytössä   
kirjastoissa

 
Kouvolan kirjaston asiakkaat voivat käyt-
tää kirjastokorttia myös mobiilisti.

Kirjastokortti ladataan puhelimeen 
sovelluskaupasta asentamalla sovellus 
’Kouvola Mobiilissa’. Sovelluksen valikos-
ta valitaan Kirjastokortti, jonka jälkeen 
avautuvassa näkymässä syötetään oman 
kirjastokortin numero ja tunnusluku.

Sitten kirjastokortti on heti käytettävis-
sä.

Puhelimen näyttö kannattaa säätää 
mahdollisimman kirkkaaksi, jotta kirjaston 
lukulaitteet pystyvät viivakoodin lukemaan.

Elimäen ja Haanojan kirjastojen ulkona 
olevat kirjautumislaitteet ovat vanhen-
tuneet, eikä näissä kirjastoissa ole vielä 
mahdollisuutta kirjautua kirjastoon mobii-
likortilla. 

Kouvola-päivä  
toukokuussa 
Teini-ikään varttunutta 13-vuotiasta Kou-
volaa juhlitaan toukokuussa kaksipäiväi-
sesti. Äitienpäivänä 8.5. nautitaan Kuusan-
koskitalon puistossa monipuolisesta 
ohjelmatarjonnasta piknikillä herkutellen. 
Maanantaina 9.5 kaupungin moniin palve-
lupisteisiin pääsee tutustumaan normaalia 
laajemmin ja esimerkiksi uimahallit ovat 
maksutta auki kaikille. 
Tutustu ohjelmaan tarkemmin: 
kouvola.fi/kouvolapaiva
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Liikkujalle löytyy vaihtoehtoja
 

Omatoimiliikkujia palvelevat esimer-
kiksi uimahallien virtuaalivesijumpat. 
Liikuntaryhmiäkin on tarjolla kesä-
aikaan.

Teksti: Marika Peltonen

VIRTUAALIVESIJUMPPAA   
UIMAHALLEISSA
Kouvolan kaikissa uimahalleissa on 
tv-näytöt, joista voi valita mieleisensä 
ohjatun vesiliikunnan useiden eri vaih-
toehtojen joukosta. Näytöt toimivat al-
taan reunalla olevalla kaukosäätimellä.  
Treenejä on tarjolla rauhallisemmasta 
perusvesijumpasta vauhdikkaampaan ja 
tehokkaampaan menoon. Vedenalainen 
video ja visuaaliset elementit näyttävät oi-
kean suoritustekniikan. Virtuaalivesijum-
pat ovat kaikkien uimahalliasiakkaiden 
vapaassa käytössä. 

QR-TREENITAULUJA PALOMÄELLÄ,  
INKEROISISSA JA VALKEALASSA
Liikuntapalvelut on suunnitellut erilaisia 
treeniohjelmia, jotka ovat skannattavis-
sa matkapuhelimella QR-treenitaululta. 
Taulut löytyvät Palomäen kuntoportaiden 
yläpäästä sekä Inkeroisten ja Valkealan 
uimahalleilta. 

Valittavana on neljä ohjelmaa: 
1. porrastreeni 
2. kehonhuolto 
3. kehonpainoharjoittelu 
4. kuntosali.

Kun liikkuja skannaa puhelimellaan koodin, 
hän saa liikkeistä kirjallisten ohjeiden lisäk-
si kännykkäänsä selkeät videot. Ohjelmat 
aukeavat selaimella. Jos puhelimeen lataa 
maksuttoman Sportyplanner-sovelluksen, 
ohjelmat voi myös tallentaa omalle laitteel-
le. Ohjelmat päivitetään kuuden kuukauden 
välein. 

LIIKUNTAVÄLINEITÄ   
KOTIIN KIRJASTOSTA
Liikuntavälinelainaamo aloittaa toukokuus-
sa Kouvolan keskustassa sijaitsevassa 
pääkirjastossa. Liikuntavälineitä voi lai-
nata kirjastokortilla. Liikuntavälineitä saa 
lainaan myös Jaalan, Elimäen ja Myllykos-
ken kirjastoista, mutta pääkirjaston liikun-
tavälinevalikoima on laajempi kuin muissa 
toimipisteissä. 

Kesäliikunnat 2022 
Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden maksuton kesäkausi koostuu 
livestriimiryhmistä, ulkoliikunnoista, kesäjumpista ja luontopolkukierroksista. 
Toiminta soveltuu parhaiten työikäisille ja ikääntyneille.

LIVESTRIIMATUT TEAMS-RYHMÄT 30.5.–29.6.
Ma klo 9–9.30 Tuolijumppa ja klo 9.35–10.20 lihaskunto 
Ti klo 9–9.45 Kevennetty venyttely tuolilla (ei 7. ja 14.6.)
Ke klo 9–9.30 Tuolijumppa ja klo 9.35–10.20 venyttely
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: kouvola.fi/liikuntaryhmat

ULKOLIIKUNNAT 30.5.–29.6. 
Ma klo 12–13.30 Frisbeegolf, Anjalan frisbeegolfrata
Ti klo 13.00–14.30 Känkkärän luontopolku, Anjala (ei 7. ja 14.6.)
Ke klo 12.00–14.00 Pyörälenkki, lähtö Inkeroisten torilta
Lisätiedot: Jarmo Larimo, p. 020 615 6067

KESÄJUMPAT 30.5.–22.6. 
Ma klo 10.00–10.45 Lihaskunto (kevyt), Urheilupuiston uimahallin nurmialue
Ke klo 14.00–14.45 Lihaskuntojumppa, Käyrälammen beachvolley-kenttä
Säävaraus, oma alusta mukaan. Lisätiedot: Johanna Partanen, p. 020 615 8248

LUONTOPOLUT TUTUIKSI
Opastetuilla kierroksilla tutustutaan 31.5.–20.6. Känkkärän, Kokkokallion, Kymijoen ulkoilureitin 
Sääksniemen osuuden, Kalalammen ja Alakylän luontopolkuihin. Ei ennakkoilmoittautumisia. 
Tarkat lähtöpaikat ja -ajat: kouvola.fi/liikuntaryhmat

KOUVOLAN PYÖRÄVAELLUS 2.5.–29.8.
Pyörävaelluksen rastipisteitä on ympäri Kouvolaa ja muutama myös kaupungin ulkopuolella. 
Pyörävaelluskortteja on saatavilla muun muassa kirjastoissa, uimahalleilla, Kouvola-talolla,  
Kaupungintalolla ja pyörävaelluksen rastipisteillä. Tarkemmat tiedot: kouvola.fi/pyoraily 

AVOIMET VESIJUMPAT 
Hinta 3,50 € + uimahallimaksu/kerta   
(maksetaan uimahallin kassalle). 
Kuusankosken uimahalli 30.5. ja 6.6.  
klo 14.30–15
Urheilupuiston uimahalli 30.5., 6.6, 
13.6. ja 20.6. klo 11.30–12

UIMAHALLIEN AUKIOLOT JA KESÄSULUT 
Urheilupuiston uimahalli avoinna 14.8. asti 
(sulku 15.8.–18.9.)
Kuusankosken uimahalli suljettu 13.6.–31.7.
Inkeroisten ja Valkealatalon uimahallit  
suljettu 30.5.–14.8.
Tarkemmat aukioloajat: kouvola.fi/uimahallit

Kuva: Johanna Immonen
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Lisää vetovoimaa
Jos suunnitelma toteutuu, Kouvolan  
Yhteislyseosta tulee urheilulukio   
elokuussa 2023.

 
Teksti ja kuva: Harri Mannonen

 
– Olen ottanut kurssien määrässä etumat-
kaa, 17-vuotias Jesse Lehtinen sanoo.

Hän opiskelee toista vuotta Kouvolan Yh-
teislyseossa ja aikoo valmistua ylioppilaaksi 
kolmessa vuodessa.

– Hyvältä näyttää.
Lehtinen on KJP:n jalkapallomaalivahti. 

Hän osallistuu Kouvolan urheiluakatemian 
aamuharjoituksiin kolmena aamuna viikossa.

Lähivuosina urheilun ja lukio-opiskelun 
yhdistäminen Kouvolassa saattaa helpottua. 
Yhteislyseosta aiotaan tehdä urheilulukio.

MAAKUNNASSA EI OLE   
YHTÄÄN ERIKOISLUKIOTA

Sitä varten sen pitää saada erityisen koulu-
tustehtävän lupa, josta päättää Opetus- ja 
kulttuuriministeriö.

– Hakemus on tarkoitus tehdä valmiiksi 
keväällä, sanoo Yhteislyseon rehtori Sanna 
Liljeqvist.

– Jos haku menee läpi, toiminta voidaan 
aloittaa 1. elokuuta 2023.

Erityinen koulutustehtävä tarkoittaa “ope-
tusta, jossa olennaisessa määrin painote-
taan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opin-
tokokonaisuutta”.

Suomessa on 75 tällaista erikoislukio-
ta. Niiden erikoisaloja ovat muun muassa 
musiikki, englanninkielinen IB-opetus sekä 
matematiikka ja luonnontieteelliset aineet.

Kymenlaaksossa ei ole yhtään erikoislu-
kiota.

Urheilulukioita Suomessa on 15. Meitä lä-
hin on Lahdessa.

”LUONNOLLINEN JATKE SILLE,  
MITÄ OLEMME TEHNEET”

Urheilulukion statusta haettaessa merkitys-
tä on muun muassa koulun vetovoimalla ja 
mahdollisuudella yhdistää opiskelu ja urheilu 
pitkäjänteisesti.

Yhteislyseoon ensisijaisia hakijoita on 
enemmän kuin aloituspaikkoja. Tänä vuonna 
luvut olivat 269 ja 252.

Kouvolan urheiluakatemiaan ja kaupunkiin 
lukioon on tullut vuosittain 10–15 nuorta 
Kouvolan ulkopuolelta.

Nuorten urheilijoiden pitkäjänteistä val-
mentautumista edesauttaa se, että jo ylä-
koulussa he voivat hakeutua Urheilupuiston 
liikuntaluokalle.

– Urheilulukio on luonnollinen jatke sille, 
mitä olemme tehneet, sanoo Kouvolan urhei-
luakatemian akatemiajohtaja Timo Pahkala.

Nyt Kouvolan urheiluakatemian opiske-
lija–urheilijat voivat suorittaa urheilemalla 
valinnaisina opintoina 20 opintopistettä.

Jos Yhteislyseosta tulee urheilulukio, ur-
heilun osuus opinnoista kasvaa. Urheiluluki-
on opiskelijat voivat huojentaa urheilemalla 
pakollisia opintoja.

– Urheilulukio lisää kaupungin vetovoimaa 
opiskelu- ja urheilukaupunkina ja tukee kau-
pungin strategiaa, rehtori Sanna Liljeqvist 
sanoo. 
Sitaatti: okm.fi. Lisätietoa: erikoislukiot.fi.

 
 

Jesse Lehtinen torjuu laukausta Kouvolan urheiluakatemian aamuharjoituksessa Lehtomäen kentällä.

Urheilulukio lisää 
kaupungin vetovoimaa 
opiskelu- ja urheilu-
kaupunkina ja tukee 
kaupungin strategiaa.

Kuva: Johanna Immonen



Aikuisten 30 vuorokauden  
kausilippu Kouvolan joukko- 
liikenteen molemmille  
vyöhykkeille maksaa   
44 euroa.

GPS kertoo, missä 
Koutsi kulkee

Moni käyttää Waltti-järjestelmää, mutta 
busseissa voi yhä maksaa käteiselläkin.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Anni Kylmälä

Kouvolan joukkoliikennettä eli Koutsia on 
entistä kätevämpää käyttää.

Kätevyyttä ovat lisänneet uusittu sähköi-
nen reittiopas ja Kymenlaakson yhteislippu.

Reittiopas osoitteessa kouvola.digitransit.
fi kertoo Kouvolan sisäisen bussiliikenteen 
aikataulut.

Kun hakuun syöttää lähtöosoitteen ja 
määränpään, opas laskee matka-ajan koko-
naisuudessaan, pysäkille kävelyineen kaik-
kineen.

Reittioppaan kautta myös tiedotetaan bus-
sien myöhästymisistä.

– Pyrimme tiedottamaan häiriöistä mah-
dollisuuksien mukaan, sanoo Jussi Eskola, 
Kouvolan kaupungin joukkoliikennekoordi-
naattori.

Kaikkien vuorojen kulkua voi seurata reit-
tioppaan kautta. Busseissa on GPS-paikannin.

Kymenlaakson 
joukkoliikenteen 
yhteislipulla voi 
matkustaa paikallis-
liikenteen bussilla ja 
junalla Kouvolassa 
sekä Kotkassa.

WALTTI ON SEKÄ SOVELLUS  
ETTÄ KOURIINTUNTUVA KORTTI

Kouvolan sisäinen liikenne on jaettu kahteen 
vyöhykkeeseen.

A-vyöhykkeeseen kuuluvat Kouvolan kes-
kustan, Kuusaan, Voikkaan, Valkealan kirkon-
kylän ja Korian taajama-alueet.

Muu osa kaupunkia kuuluu B-vyöhykkee-
seen.

Aikuisten kertalippu yhdelle vyöhykkeelle 
maksaa 3,50 euroa ja molemmille vyöhyk-
keille 5,00.

Suurin osa matkoista maksetaan Walt-
ti-järjestelmän kautta. Matkustaja voi käyttää 
Waltti-mobiilisovellusta tai hankkia kouriin-
tuntuvan Waltti-kortin.

Linja-autossa kertalipun voi myös ostaa 
kuskilta käteisellä.

– Siihen ei ole tulossa muutosta. Se pal-
velu halutaan säilyttää, joukkoliikennekoor-
dinaattori Eskola sanoo.

Pankkikortilla bussissa ei voi maksaa.

PYÖRÄ JA LEMMIKKIELÄIN  
KOTKAAN ILMAN LISÄMAKSUA

Jos ostaa Kymenlaakson joukkoliikenteen 
yhteislipun, sillä voi matkustaa paikallislii-
kenteen bussilla ja junalla Kouvolassa sekä 
Kotkassa.

Sopivan lipun voi hankkia Waltti-mobiiliso-
velluksella.

Junassa Kouvolan ja Kotkan välillä voi kul-
jettaa polkupyörän ja lemmikkieläimen ilman 
lisämaksua. Lippua junassa ei voi ostaa mil-
lään konstilla.

Kymenlaakson yhteislipuissa vaihtoaikaa 
on kaksi tuntia, Kouvolan sisäisen liikenteen 
lipuissa yksi tunti.

Aika alkaa kulua heti, kun mobiililippu on 
ostettu.

– Siksi mobiililippu kannattaa ostaa juuri 
ennen kuin nousee bussiin tai junaan, jos on 
tulossa pitkä vaihtoaika, joukkoliikennekoor-
dinaattori Jussi Eskola sanoo.

Viimeiseen kulkuneuvoon matkustajan 
pitää nousta ennen vaihtoajan päättymistä. 
Kyydissä voi siis olla sen jälkeenkin.

Lisätietoja
• Kouvolan joukkoliikenne eli Koutsi:  

kouvola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut- 
ja-liikenne/joukkoliikenne/liput-ja-hinnat.

• Kouvolan sähköinen reittiopas:   
kouvola.digitransit.fi/.

• Kotkan sähköinen reittiopas:   
kotka.digitransit.fi/.

• VR:n aikataulut: vr.fi.

• Waltti-kauppa netissä: kauppa.waltti.fi.

• Waltti-palvelupiste Kouvolassa:   
Bussimatkatoimisto / Kymen Charterline 
Oy, Torikatu 2.
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Pakolaiset vastaan-
otetaan yhdessä
Kaupunki on varautunut Ukrainan sodan 
vaikutuksiin.

Teksti ja kuva: Minna Seppä

Ukrainassa käytävällä sodalla on vaikutuk-
sensa myös muuhun Eurooppaan. Kouvo-
lan kaupunki seuraa muuttuvaa tilannetta 
tarkoin.

– Varaudumme esimerkiksi kyberhyök-
käyksiin ja energian saatavuuden häiriöihin. 

– Kaupunki myös auttaa ukrainalaisia pa-
kolaisia, ja tekee asiassa yhteistyötä muun 
muassa Kymsoten, yhdistysten sekä seura-
kunnan kanssa, kaupungin turvallisuuspääl-
likkö Johanna Tauriainen kuvaa.

KAUPUNKI TUOTTAA PALVELUJA,  
MOONA NEUVOO

Tätä juttua kirjoitettaessa, huhtikuun viimei-
sellä viikolla, Kouvolassa asui noin 60 Ukrai-
nasta sotaa paennutta ja tilapäistä suojelua 
hakenutta henkilöä. 

Saapuneita on tosiasiallisesti enemmän, 
sillä ukrainalaisilla on mahdollisuus oleskella 
Schengen-alueella 90 päivää ilman viisumia 
suojelua hakematta. He voivat myös olla Suo-
messa vaikkapa kausityöluvilla.

– Tavoitteena on, että Maahanmuuttovi-
raston alainen ja Suomen Punaisen Ristin 

pyörittämä vastaanottokeskus (VOK) avaa 
ovensa toukokuussa. Tämän jälkeen tulijoi-
den määrä kasvaa, maahanmuuttokoordi-
naattori Tuija Väyrynen kaupungilta toteaa.

Kaupunki tuottaa sekä yksityismajoituk-
sessa että VOKin kirjoilla oleville ukraina-
laisille koulu-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja 
eläinlääkäripalvelut. Huhtikuun lopulla sotaa 
paenneita lapsia ja nuoria oli hakeutunut 
Kouvolan kouluihin oppilaiksi alle 20. 

Kaupungin maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapiste Moona antaa matalan kynnyk-
sen neuvontaa kunnan palveluista ja kotou-
tumisesta sekä maahanmuutosta. 

AVUSTUSTEN JAKELUA    
JÄRJESTELLÄÄN

Moni miettii, miten auttaisi ukrainalaisia. Par-
haillaan haetaan paikkaa ja toimijaa kunta-
laisten antamien avustusten – esimerkiksi 
ruokatarvikkeiden tai kodin tarpeiston – vas-

taanottoon ja jakeluun.
– Kannattaa pitää maltti mukana, jottei apu 

mene hukkaan. Kaupungin verkkosivuilla ja 
sosiaalisen median kanavissa kerromme 
ratkaisuista, joita tilanteeseen löydetään, 
Väyrynen kertoo.

HARKINTAA SOMEN KÄYTTÖÖN

Muuttuva maailmantilanne aiheuttaa pelkoa 
ja ahdistusta. 

– On hyvä pitää kiinni rutiineista ja huo-
lehtia siitä, että elämään mahtuu iloa tuovia 
asioita, kuten harrastuksia tai perheaikaa, 
Johanna Tauriainen vinkkaa.

Myös omia sosiaalisen median käyttöta-
poja voi pohtia.

– Somessa liikkuu esimerkiksi Ukrainan 
sotaan tai muutoin kansainväliseen tilantee-
seen liittyviä videoita. Ennen kuin niitä jakaa 
eteenpäin, tulee miettiä, kuka materiaalin on 
julkaissut ja miksi.

Miten varautua kriiseihin: 72tuntia.fi

Turvallisuudesta: kouvola.fi/turvallisuus

Ukrainan kriisistä: kouvola.fi/ukrainankriisi, kouvola.fi/crisisinukraine

Maahanmuuttajalle: kouvola.fi/maahanmuuttajalle, MOONA Kouvola Facebook-kanava

Johanna Tauriainen ja Suomen Punaisen 
Ristin Kaakkois-Suomen piirin toiminnan-
johtaja Mika Asikainen uuden vastaan-
ottokeskuksen edustalla Utinkadulla 
Kouvolassa.
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Ihmeellinen 
Kymenlaakso

Juhlavuoden ohjelmaan kuuluu ainakin näyttelyitä, avoimet ovet -tapahtumia ja julkaisuja. Juhlavuoden visuaalisen ilmeen on suunnitellut 
Xamkin graafisen muotoilun opiskelija Pilvi Veijanen.

Tänä vuonna juhlistetaan alueella 150 vuotta toiminutta metsäteollisuutta ja sen muovaa-
maa maakuntaa. Juhlavuoteen mahtuu vielä lisäohjelmaa – ilmoittaudu järjestäjäksi!

Teksti: Laura Lehtinen 

Kymenlaakson teollinen puun jalostaminen 
käynnistyi vuonna 1872, jolloin perustettiin 
muun muassa Verlan ja Inkeroisten puuhi-
omot sekä Kymin ja Kuusankosken pape-
ritehtaat. Metsäteollisuus on vaikuttanut 
maakunnan kehitykseen ja identiteettiin sekä 
auttanut nostamaan Suomen maailmankar-
talle. Se on maassamme yhä tärkeä toimiala, 
työnantaja ja tuotekehityksen ajuri.

Kymenlaakson ihme – metsäteollisuutta 
150 vuotta -juhlavuosi nostaa esiin alan teol-
lisuuden ja maakunnan historiaa, juhlistaa 
saavutuksia sekä katsoo tulevaan.

Juhlavuoden ohjelmaan kuuluu ainakin 
näyttelyitä, avoimet ovet -tapahtumia ja jul-
kaisuja. Mukaan mahtuu, eli kuka tahansa 
voi ilmoittautua tapahtumajärjestäjäksi. 
Ohjelmaa voi ideoida muun muassa virkis-
tyksen, luontosuhteen, kulttuuriperinnön tai 
teollisuuden tulevaisuuden näkökulmista.

– Osallistua voi myös tuotteella. Toivom-
mekin, että saisimme maakuntaan vaikkapa 
oman, metsän antimista ammentavan nimik-
koleivoksen, TKI-asiantuntija Anu Vainio 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 
(Xamk) toteaa.

Hän kannustaa pitämään teemaa esillä 
myös esimerkiksi kouluissa, varhaiskasva-
tuksessa, yhdistystoiminnassa ja ikäänty-
vien palveluissa.

Kymenlaakson ihme – metsäteollisuutta 
150 vuotta -juhlavuosi on alan teollisuuden, 
Kouvolan ja Kotkan kaupunkien, Kymenlaak-
son liiton sekä Xamkin yhteishanke. Xamk 
koordinoi kokonaisuutta. Tapahtumajärjes-
täjät vastaavat kuitenkin itse tapahtumiensa 
järjestämisestä ja viestinnästä. Tapahtumille 
saa lisänäkyvyyttä juhlavuoden verkkosivuil-
la ja sosiaalisen median kanavissa.

Juhlavuonna 
tapahtuu:

Metsänpeitto – yhteisötaidetta neuloen & 
virkaten. Kymenlaaksossa luodaan yhteisö-
taideteos, jonka tekemiseen voi osallistua 
neulegraffitein eli erikokoisin neuletöin. 
Aiheena on syksyinen metsä haltioineen, 
kasveineen, eläimineen, tarinoineen ja 
kokemuksineen. Kaikki saavat osallistua. 
Syntyneistä graffiteista kootaan elokuussa 
yksi tai useampi yhteisötaideteos julkiselle 
paikalle.

 
Taimesta tulevaisuuteen -video. Met-
sätaloudessa kaikki alkaa hyvinvoivasta 
metsästä, taimista ja päättyy puunkorjuu-
seen. Seuraavassa vaiheessa arvoa luovat 
vastuulliset puunjalostus- ja käsittelypro-
sessit, biotuotetekniikat sekä logistiikka. 
Vastuullisuuden tuoma lisäarvo siirtyy 
elinympäristöihin ja hyvinvointiin rakenta-
misen, muotoilun, hyvinvointi- ja elämys-
palveluiden sekä muun tuotteistamisen 
myötä. Video on katsottavissa Xamkin 
YouTube-kanavalla.

 
Lue lisää: https://kymenlaaksonihme.fi
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Tältä Kouvolan keskustassa näytti noin 
vuonna 1925. Kuva on otettu Asemakadulta 
aseman suunnasta. Keskeltä kohti lähtee 
Kauppalankatu eli nykyinen kävelykatu 
Manski. Sen kanssa risteää Valtakatu eli 
nykyinen Kouvolankatu. 

Sata vuotta itsenäisenä
Kouvola on ollut paitsi kaupunki myös 
maalaiskunta ja kauppala.

Teksti: Harri Mannonen Kuva: Poikilo-museot

Kouvolan kaupunki täyttää tänä vuonna 100 
vuotta, sillä Kouvola itsenäistyi Valkealasta 
vuonna 1922.

Satavuotisjuhlien kunniaksi järjestetään 
tapahtumia. Niistä saat lisätietoja Kouvolan 
kaupungin verkkosivuilta. Seuraavassa tär-
keitä vuosilukuja Kouvolan historian varrelta.

1640
Valkealan seurakunta itsenäistyi Iitin seura-
kunnasta. Tuohon aikaan evankelis-luterilai-
set seurakunnat käyttivät alueellaan myös 
maallista valtaa.

Valkealan kirkkopitäjään kuului kuului suu-
ri osa nykyisestä Kouvolasta. Pitäjä kuului 
Ruotsiin. Asukkaita oli seitsemisensataa.

1870
Riihimäki–Pietari-rautatie valmistui. Samalla 
syntyi junayhteys Helsingin ja Pietarin välille.

Se oli tärkeä, sillä Suomi kuului Venäjään 
ja Pietari oli Venäjän pääkaupunki. Kouvolan 
asema avattiin viisi vuotta myöhemmin.

1889
Kouvolasta tuli risteysasema, kun Savon 
rata avautui liikenteelle. Seuraavana vuonna 
valmistui Kotkan rata. Asukasluku Kouvolan 
aseman ympärillä kasvoi nopeasti.

1917
Vuoden 1917 alussa eli vajaa vuosi ennen 
Suomen itsenäistymistä Kouvolasta tuli 
Venäjän senaatin päätöksellä taajaväkinen 
yhdyskunta.

Se tarkoitti, että Kouvola jäi Valkealan kun-
nan alaisuuteen, mutta sai jonkin verran itse-
hallintoa. Yhdyskunnan pinta-ala oli viitisen 
neliökilometriä Kouvolan nykyisen ydinkes-
kustan alueella.

1922
Kouvola itsenäistyi Valkealasta omaksi maa-
laiskunnakseen. Asukkaita oli kolme ja puoli 
tuhatta. Suomen valtioneuvosto oli päättä-
nyt, että Kouvolasta tulee kauppala, mutta 
päätös ehti voimaan vasta seuraavan vuo-
dessa alussa.

1960
Kouvolasta kuntamuoto vaihtui kauppalasta 
kaupungiksi. Asukasluku oli reilut kahdek-
santoistatuhatta ja pinta-ala parikymmentä 
neliökilometriä.

Kuntamuodolla oli merkitystä kunnan oi-
keuksien ja velvollisuuksien suhteen. Kun-
nallislaista kuntamuodot poistettiin vuonna 
1977. Nykyisin kunnat voivat oman valin-
tansa mukaan kutsua itseään kunnaksi tai 
kaupungiksi.

2009
Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, 
Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät Kouvo-
lan kaupungiksi. Samalla asukasluku kol-
minkertaistui: vanhassa Kouvolassa oli reilut 
kolmekymmentätuhatta asukasta, uudessa 
vajaat yhdeksänkymmentätuhatta.

Vuoden 2021 lopussa kouvolalaisten mää-
rä oli 80 483. Kaupungin pinta-ala on 2 883 
neliökilometriä.

Lue lisää: kouvola.fi/kouvola100
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rykmentinpuisto, kouvola

10.6. klo 18, kalustoesittely kl0 16

Vapaa pääsy!

Kesätapahtumia 2022 Katso lisää 
tapahtumia 

www.kouvola.fi/
tapahtumat

toukokuu

KOUVOLA 16.-22.5.2022

$ 15 000    SL SYSTEMS OPEN

kesäkuu

HEIKKI SILVENNOINEN & ILMAVOIMIEN BIG BAND
SOULS OF WOMEN & RAKUUNASOITTOKUNNAN BIG BAND

PUOLUSTUSVOIMIEN VARUSMIESSOITOKUNNAN SHOWBAND

#KESÄKIERTUE

rykmentinpuisto, kouvola

10.6. klo 18, kalustoesittely kl0 16

Vapaa pääsy!

Kulttuurista 
virkistystä kesään

 –tapahtumasarjassa maksuttomia
musiikki-, laulu- ja tanssiesityksiä koko 

perheelle kesä- ja elokuussa Kuusankoski-
talon ja Kouvolatalon ulkonäyttämöillä.

kouvola.fi/kulttuurivirta

11.6.2022

Kouvolan kaupungintalo
Torikatu 10, E ovi

Juhannus 
Kouvolassa 
pe 24.6.
klo 18
Kuusankoskitalon 
puisto, 
Kymenlaakson-
katu 1

Cheerleadingin Spirit 5-6 
ECL -kilpailut, 
Lumon Areena
Järj. Black Diamond 
Cheerleaders BDC 

KYMIGRAND PRIX
Kansainvälinen 

EM-ravitapahtuma
Kouvolassa 17.-18.6. 2022

www.kouvolanravirata.com •  p. 05-320 1101

Lions hyväntekeväisyyskonsertti 
- Arttu Viskari  
su 12.6. klo 15
Lumon Areena

Liput: Ticketmaster.fi
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heinäkuu

Luonto tulee
MANSKILLE

TORSTAINA 7.7.2022

LUE LISÄÄ:
www.kouvolansome.com

Korvenkylän 
kesäteatteri.fi
– Kaiken takana 

on nainen
1.-27.7.2022

elokuu

10.8.2022 klo 18 Tirvan lava 
Kesäyön tanssi 
IMPROVISAATIOTEATTERI RISKIRYHMÄ 
Improvisoitu kokoillan näytelmä 
suomifilmin hengessä

kouvola.fi/elovalkeat 

17.8.2022 klo 18 Tirvan lava
Viaton 50-luku
Esiintyjät: 
Seppo Hovi
Hannu Lehtonen
Jarno Kuusisto

kouvola.fi/elovalkeat

Kouvolan 
Taiteiden Yö 

pe 19.8
Kouvola.fi/
taiteidenyo

InkJazz pe 26.8. klo 19
Ankkapurhan 

teollisuusmuseo
kouvola.fi/inkjazz

Elovalkeat 
Valkealan vesillä 

23.7.– 21.8.

Katso koko ohjelma
kouvola.fi/elovalkeat

6.8.2022
Kouvolan Kasarminmäki

12.-13.8.2022
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Kesän 2022 kävelykierrokset 
Kouvolan Matkailuoppaat ry järjes-
tää kaikille avoimia kävelykierroksia 
ympäri kaupunkia. Kierroksia tulee 
olemaan lähes 50 ja ne alkavat tou-
kokuun puolivälissä ja jatkuvat syys-
kuun alkupuolelle.

Kouvola 100-juhlavuonna kes-
kustassa ”Makupaloja Manskilta” 
-kierroksella roolioppaat kertovat 
keskustan elämästä ja ihmisistä 
sadan vuoden ajalta. Urheilukau-
pungin keskustan puistokierroksen 
vihreällä linjalla puhutaan myös pe-
säpalloilusta. 

Puunjalostusteollisuuden 150-juh-
lavuoteen liittyviä kierroksia on 
useita. Kuusankoskella: Koskenran-
ta-patruunoiden puisto sekä Kymin-
tehdas-tehdaselämää 150 vuotta. 
Ankkapurhan alueella Inkeroisissa 
ja Anjalassa tutustutaan tehtaan 
syntyyn ja työläisten elämään. Hei-
näkuun lopulla puujalostusteolli-
suuden syntysijoilta Verlasta lähtee 
opastettu pyöräilykierros Oravalan, 
Voikkaan ja Taideruukin kautta Kou-
volaan. Toinen osuus on seuraavana 

päivänä Kouvolasta Myllykosken ja 
Inkeroisten kautta Anjalaan. Voit va-
lita jommankumman tai molemmat. 

 
Kesäkierrosten ohjelma: 
www.kouvolanmatkailuoppaat.fi 
ja www.kymenlaaksonyt.fi.

MARKKINOITA
KOUVOLASSA

TO 12.5.2022 klo 9-14  Toukomarkkinat 
   Kauppatorilla
SU 15.5.2022 klo 10–16 Perinteiset Markkinat 
   Kävelykatu Manskilla
TO 9.6.2022 klo 9-14 Kesämarkkinat 
   Kauppatorilla
SU 10.7.2022 klo 10–16 Perinteiset Markkinat 
   Kävelykatu Manskilla 
TO 11.8.2022 klo 9-14 Elomarkkinat 
   Kauppatorilla
LA 27.8.2022 klo 9–15 Sadonkorjuupäivä 
   Kävelykatu Manskilla ja 
   Kauppatorilla

www.kouvolanydinkeskusta.com
www.kouvolansome.com

Mustilan maisemissa

Elimäellä
10.–11.9.2022 

Lippu 5 €
Voimassa koko messujen ajan. 

Sisältää ilmaisen pysäköinnin ja messukyydin.

Messukyydin reitti: 
Kirkonkylä–
Lähiruokatori–
Alppiruusu–
Viinipuoti

R y h m ä v a r a u k s e t  j a  l i s ä t i e d o t
J o u n i  S j ö b l o m  0 4 0  5 5 3  0 3 3 6 ,  j o u n i . s j o b l o m @ p p . i n e t . f i  

w w w . k a n s a n o o p p e r a k u o r o . f i
 

V ä l i a i k a t a r j o i l u t  a l u e e l l a  j ä r j e s t ä ä  K y m i n  H u v i l a
v a r a u k s e t  0 5 0  4 5 4  7 5 2 7 ,  i n f o @ k y m i n h u v i l a . f i  

 
R y h m ä t a r j o i l u t  v ä l i a j a l l a  s e k ä  e n n e n  j a  j ä l k e e n  e s i t y k s e n  

v a r a u k s e t  r a v i n t o l o i t s i j a  S u s a n n a  K u r v i n e n  0 4 0 0  4 2 0  1 8 2 ,
s u s a n n a . k u r v i n e n @ r e s t a u r a n t e o l e . f i

K y m i n  H u v i l a ,  A h l m a n i n t i e  1 ,  4 5 7 0 0  K u u s a n k o s k i ,   w w w . k y m i n h u v i l a . f i

 
Produktio toteutetaan Kymin Osakeyhtiön 

100-vuotissäät iön tuel la

PE  
LA   
SU  
TI 
KE 
TO 
PE 
MA 
TI 
KE 
TO 
SU

10.6.2022 klo 18
11.6.2022 klo 16 
12.6.2022 klo 16
14.6.2022 klo 18
15.6.2022 klo 18
16.6.2022 klo 18
17.6.2022 klo 18
20.6.2022 klo 18
21.6.2022 klo 18
22.6.2022 klo 18
23.6.2022 klo 18
26.6.2022 klo 18

(yksityisnäytös,  ei  l ipunmyyntiä)
 9.6.2022 klo 18

ESITYKSET

LIPUT

Aikuiset 25 €

Ryhmälippu (min 10 hlöä)

20 €/hlö

Lapset 7-15-v. 10 €

Alle 7-v. ilmaiseksi

Libretto sis. lipun hintaan

K a n s a n o o p p e r a

K y m i n  R u u k i n  r a n t a
Minttonintie 5, 45700 Kuusankoski

 
sävellys: Jouni Sjöblom

käsikirjoitus: Jouni Sjöblom & Kimmo Lavaste 
ohjaus: Kimmo Lavaste

PAPERIMYLLÄRIPAPERIMYLLÄRI

TO

Lipunmyynti: 
www.netticket.fi, 

Kymin Huvila ja ovelta

Yhteistyössä

Kouvolan matkailuoppaat ry
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LIPUT: 10 € aikuiset, lapset ilmaiseksi 
Keskiaika·, viikinkiaika -tai kansallispukuun pukeutuneet ilmaiseksi

HISTORIAA & ESITELMIÄ 
Arvo Tuominen: 

Keskiaika Viipurissa ennen ja nyt
Reijo Helläkoski:

 Viipurin linnan linnanpääliköiden 
vaakunat 

TUNNELMAA
Keskiaikakauppiaita, seppiä ja 

käsityöläisiä kokoontuu myymään 
tuotteitaan.

Historianelävöittäjiä
GARS 1600- luvun sotilasleiri

Björnfellin viikinkieiri
Miehonlinna

KONSERTIT
Värttinä

Helsinki Pipes and Drums
The Highland Bagpipe Band of Finland

Äijäkanteleet
The Leprechauns

 irlantilaisen kansanmusiikin yhtye

KOLME ERILAISTA
 SIRKUSTA

Sirkuskunnan narrit
Sirkuskunnan Narrit tuovat keskiajan 

hengen ja hulvattoman meiningin 
luoksesi leikarimaisella katuesityksellään, 
joka esittelee yleisölleen aikansa ihmeitä.

Interaktiivinen Sirkusshow, jossa on 
mukana kyttyräselkäisen Quasimodon 
Sirkusesitys on hauska show, joka vie 

katsojan takaisin keskiaikaan.
Tulisirkus

 Sirkus Bravuurin show, jossa on mukana 
Suomen PyrotekniikkaTAISTELUTALUTUS-

RATSASTUSTA 
Krummi ja Routa testaavat uusia 

soturikokelaita viikinkiratsujen kanssa.

KESKIAIKAISET
SYÖMINGIT

Kuokantalon possua vartaassa

ENTISAIKAIN IHMEITÄ
 JA TAIKURIKOULU

Mystikko Alexander XIII ja 
Loihtija Samu Kuusisto

Taikurikoulu

PYHÄN PÄÄRYNÄN 
LEGENDA

Koko perheen sirkusta ja musiikkiteatteria 
yhdistävä teos

Säilättäret Circus & Härkätien Leikarit

TANNER TÖMISEE
GARS 1600-luvun sotilasäksiisinäytös

Hevosturnajaiset, Rohan tallit

TULE HÖRPPÄÄMÄÄN OLUTTA!
Hyppivän Hopan Taverna 

Käsityöläisoluita sekä muita virvokkeita.

www.kouvola.fi/Wiipurintien markkinat            Wiipurintien markkinat

6.8.2022
Kouvolan Kasarminmäki
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