
Kouvolan kaupunki tarjoaa asukkailleen monenlaista tekemistä ja ajanvietettä. 
Tapahtumat ja toiminta ovat pääosin maksuttomia. 

Tekemistä 
ja kokemista 
jokaiselle



Kulttuuripalveluiden 
tapahtumia
Kouvolan kaupungin kulttuuripalvelut 
järjestää kulttuuri- ja taidetapahtumia 
sekä festivaaleja kaikenikäisille koh-
deryhmille ympäri vuoden. Vuosittai-
sia tapahtumia ovat mm. Taiteiden yö, 
perinteikkäät Talvi- ja Elovalkeat, kes-
kiaikatapahtuma Wiipurintien markki-
nat, InkJazz-konsertit, Lux Like Kouvola, 
Näkökulmia Suomen historiaan, Kou-
vola-päivä sekä Kulttuurista virkistystä 
-kesätapahtumasarja. 
facebook.com/kouvolankaupungin-
kulttuuripalvelut

Kaupunki järjestää myös vuotuisjuhlia 
kuten esim. Vappu, Veteraanipäivä, Ju-
hannus, koko perheen uudenvuoden aa-
ton juhla. Monet kulttuuritapahtumat 
voi kokea myös verkossa.
kouvola.fi/kulttuuri 
kouvola.fi/kulttuuritapahtumat
youtube: kouvolan kaupunki 
facebook.com/kouvolankaupunki 
kymenlaaksonyt.fi

Kouvolan kulttuurikasvatuspalvelut jär-
jestävät lapsiperheille maksuttomia las-
tenkulttuuritapahtumia, mm. Lasten-
kulttuuriviikot ja Satuviikot. 
Lennokki on kulttuurikasvatusohjelma 
1.-9. -luokkalaisille. Erityislasten kult-
tuurikerhot (teatteri, musiikki, tanssi ja 
taide) ovat myös kaupungin asukkail-
leen tarjoamia maksuttomia palveluja. 
Kulttuurivirta tarjoaa kulttuurista virkis-
tystä eri muodoissa ikäihmisille. 
kouvola.fi/kulttuurikasvatus

Kansalaisopisto
Katso kansalaisopiston ilmaistapahtu-
mat, luennot, verkkoluennot:
kouvolankansalaisopisto.fi/ 
tapahtumat

Kirjastojen tapahtumat
Kirjailijavierailut, kirjallisuuspiirit, tari-
nakoukut, musiikkikonsertit, satutuo-
kiot, elokuvaesitykset, digineuvonta, 
luennot, näyttelyt ja etätapahtumat. Kir-
jastojen tapahtumat löydät myös Kou-
volan, Kuusankosken ja Myllykosken 
kirjastojen Facebook- sivuilta sekä kir-
jaston kotisivuilta. 
kyyti.finna.fi

Musiikkitapahtumat
Kouvolan kaupunki tekee yhteistyötä 
Kymi Sinfoniettan ja Pohjois-Kymen mu-
siikkiopiston kanssa. Näiden lisäksi Kou-
volasta löytyy monipuolista musiikkitar-
jontaa rockista kansanmusiikkiin. 
kouvola.fi/musiikki

 
Teatteriesitykset
Kouvolassa toimii laadukas ammatti-
teatteri Kouvolan Teatteri sekä ammat-
tijohtoinen Kuusankosken Teatteri ja lu-
kuisia harrastajateattereita. 
kouvola.fi/teatterit

Kulttuuria 
kaikenikäisille

TUTUSTU TAPAHTUMATARJONTAAN
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Näyttelytilat
Kouvolan alue tarjoaa taiteiden ystäväl-
le paljon nähtävää ja koettavaa. 
Eri tyylisiä ja -kokoisia näyttelytiloja on 
koko kunnan alueella kaupungin isois-
ta Poikilo-museoista pieniin taidekahvi-
la-näyttelyihin ja gallerioihin. Näyttelyti-
lojen vuokraus on pääosin maksullista.
kouvola.fi/nayttelytilat 

Kouvolan kulttuuritalot
Kouvolan kulttuuritaloista löytyvät ti-
lat erilaisille kulttuuritapahtumille ja ko-
kouksille. Kuusankoskitalon Kuusaasa-
li on kaupunkimme suurin konserttisali, 
johon mahtuu 480 kuulijaa. Monet etu-
rivin tunnetut artistit vierailevat kulttuu-
ritaloissa ja monipuolistavat musiikki-
tarjontaa. 

Kuusankoskitalon galleria on suosittu 
näyttelytila, jota vuokrataan eri alan tai-
teentekijöille. Galleriaan on vapaa pääsy. 
kouvolankulttuuritalot.fi

Yhteisötilat
Kouvolan kaupunki tarjoaa järjestöjen 
ja muiden toimijoiden käyttöön yhteisö-
tilan aluetoimikuntien toiminta-alueil-
la. Yhteisötiloja on Elimäellä, Jaalassa, 
Kouvolan keskustassa ja Myllykoskella.
kouvola.fi/yhteisotilat

Porukkatalo
Järjestöjen yhteinen tila, jossa kouvola-
laiset yhteisöt voivat pitää kokouksia ja 
järjestää tapahtumia maksutta arkisin 
ja viikonloppuisin. Teemme tarvittaes-
sa koko talon voimin tilaisuuksia, jotka 
ovat avoimia kaikille. Otamme mielel-
lämme vastaan ehdotuksia toiminnas-
ta. kouvola.fi/porukkatalo

Kirjastojen tilat
Mediamaja  pääkirjastossa. Välineet ja 
ohjaus omaehtoiseen tekemiseen: tie-
tokoneet, äänitys, videointi, studio, edi-
tointi, digitointi, pelaaminen, pelikonso-
lit, lautapelit, laitelainaus. 
 
Urban Office  pääkirjaston eteisaulas-
sa on ilmaista työ- ja opiskelutilaa tu-
lostus- ja skannaus- mahdollisuuksin. 
Ilman varausta. Myös muissa kirjastois-
sa on työskentelytiloja.

Kirjastojen tiloja varattavissa Varaa-
mo-palvelusta kirjastokortilla ja siihen lii-
tetyllä tunnusluvulla. Osa varattavista ti-
loista on maksuttomia ja osa maksullisia.
Katso lisää varaamo.kouvola.fi
kyyti.finna.fi/

TILOJA KOKOUKSILLE JA KULTTUURILLE
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POIKILO-MUSEOT – KOE ILO!
Poikilo-museoissa voit vierailla sekä taidemuseossa että kaupunginmuseossa. 
Perjantaisin on aina vapaa pääsy klo 17–18. Alle 18-vuotiaat pääsevät maksutta. 
Kouvola-kaverin kanssa saapuvilla on molemmilla vapaa pääsy museoihin. 
Tutustu Poikilon näyttelyihin ja ohjeisohjelmaan.

Museot verkossa
Poikilo-museoiden virtuaaliseen apteek-
kimuseoon ja Suomen Puotimuseoon 
sekä Kartanoiden Kouvola -näyttelyyn 
voit tutustua milloin tahansa. 
poikilo.fi/koe-ja-osallistu/  

Mobiiliopastukset
Tutustu Kouvolan patsaisiin, ravinto-
lahistoriaan, muinaisiin taistelupaik-
koihin tai muuttuneeseen kaupunkiku-
vaan kotisohvalta tai tulosta reittikartta 
ja kierrä kävellen/pyöräillen. 
poikilo.fi/koe-ja-osallistu/

mobiiliopastukset  

Kokoelmat verkossa
Poikilo-museoiden taideteos,- 
valokuva- ja esinekokoelmiin voi 
tutustua verkossa. 
www.poikilo.finna.fi   

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

Kaupunginmuseo 

Poikilo
Kaupunginmuseo Poikilossa on esillä 
Kouvolan historiaan liittyviä näyttelyjä. 
poikilo.fi
facebook.com/poikilomuseot 
instagram.com/poikilomuseot 
Youtube: Poikilo-museot

http://poikilo.fi/koe-ja-osallistu/
http://poikilo.fi/koe-ja-osallistu/mobiiliopastukset
http://www.poikilo.finna.fi
http://poikilo.fi
http://facebook.com/poikilomuseot
http://instagram.com/poikilomuseot
https://www.youtube.com/channel/UC1gA1xpDmAuaXEJqC6yyPuQ


Kouvolan kansalaisopistolla on toimintaa lähes 90 pisteessä eri puolilla Kouvolaa. 
Kurssivalikoimassa on yli tuhat kurssia. Suuri osa näistä on maksullisia. Opetus-
hallituksen avustus mahdollistaa erityisryhmien (esim. seniorit, työttömät, maa-
hanmuuttajat) tukemisen opinnoissa mm. alennettujen kurssimaksujen ja opinto-
seteleiden kautta.

kouvolankansalaisopisto.fi/tapahtumat
kouvolankansalaisopisto.fi | facebook.com/kouvolankansalaisopisto 
instagram.com/kouvolankansalaisopisto

KIRJASTOT

KANSALAISOPISTO

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

Omatoimikirjastot 
Elimäen, Haanojan, Inkeroisten, Jaalan, 
Korian ja Myllykosken omatoimikirjas-
toissa voit asioida joka päivä. 

E-aineistot: 
Lehtilukusaleissa voi painettujen lehtien li-
säksi lukea e-lehtiä. 
EPress-palvelu tarjoaa kotimaisia sa-
noma- ja paikallislehtiä ja eMagz -pal-
velu kotimaisia aikakausilehtiä. Press-
reader-palvelu ulkomaisia sanoma- ja 
aikakausilehtiä. Osaa lehdistä voit lukea 
etänä kirjaston ulkopuolella.
Naxos-musiikkipalvelu sisältää klassis-
ta musiikkia ja jazzia yli miljoonan kap-
paleen valikoiman. Kuunneltavissa etänä.

E-kirjastosta voi lainata e-kirjoja kirjas-
tokortilla verkon kautta. 

Huomaa myös:
Äänikirjoja Celia-kirjastosta luke-
misesteisille. 

Kirjaston tulostuspalvelussa voi 
tulostaa, kopioida ja skannata tie-
toturvallisesti. 

Kotiinkuljetuspalvelu henkilöil-
le, jotka sairauden tai toimintaky-
vyn heikentymisen vuoksi eivät 
itse tai läheisen avustamana voi 
käyttää kirjastoja. 

Kirjastoauto
Kirjastoauto Tesaurus liikennöi laajasti 
ympäri Kouvolaa. Aikataulut 
kyyti.finna.fi 

facebook.com/kouvolankirjasto | facebook.com/myllykoskenkirjasto 
facebook.com/kuusankoskenkirjasto | instagram.com/kouvolankirjastot
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http://kouvolankansalaisopisto.fi
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http://instagram.com/kouvolankansalaisopisto
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http://facebook.com/myllykoskenkirjasto
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http://instagram.com/kouvolankirjastot
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AINA LÖYTYY SYITÄ LIIKKUA

Liikkumaan – 
yksin tai yhdessä

Liikkuvakouvola 
kannustaa aktiiviseen 
arkeen   
Seuraa liikkuvakouvola Facebookissa, 
Instagramissa ja Youtubessa.
kouvola.fi/liikunta
 
Avoimia ja maksuttomia 
yleisövuoroja   
Yleisö- luistelua Kouvolan, Valkealan, 
Kuusankosken ja Inkeroisten jäähalleis-
sa. Kävelyvuorot talviaikaan turvallises-
ti Kouvolan jäähallin kiertävällä juok-
suradalla. Jaalan palloilusalissa avoin 
perheliikuntavuoro viikonloppuisin.  
kouvola.fi/yleisovuorot 
 
Erityisryhmien uinti- ja 
kuntosalikortti   
Sairauden tai vamman perusteella voi 
hakea erityisryhmien uinti- ja kuntosali-
korttia vuodeksi kerrallaan. Kortilla pää-
see maksutta kaupungin uimahalleihin 
ja kuntosaleille. Huom. Kortti on maksul-
linen. Kts. erityisryhmien uinti- ja kunto-
salikortista tarkemmin p. 020 615 4220 
kouvola.fi/erl-kortti

Kuntokortit  
Kuntokortteja saa uimahalleilta ja kau-
pungin liikunnanohjaajilta. Palautetut 
kortit osallistuvat arvontaan kolmesti 
vuodessa. 
kouvola.fi/liikuntahankkeet 

Ohjattu liikunta  
Terveys- ja erityisliikuntaa eri puolil-
la Kouvolaa yhteistyössä järjestöjen ja 
vertaisohjaajien kanssa. Kouvolan kan-
salaisopiston kurssitarjonnassa on lii-
kuntaa ja tanssia. Ryhmät ovat mak-
sullisia. Vertaisohjatut liikuntaryhmät 
pääosin maksuttomia. 
kouvola.fi/liikuntaryhmat 
kouvolankansalaisopisto.fi 

Välineitä lainaksi 

Liikuntavälineitä voi lainata Kouvolan 
Pääkirjastosta sekä Myllykosken, Eli-
mäen ja Jaalan kirjastoista. Lainatta-
vana mm. kävelysauvoja, kahvakuulia, 
tasapainolautoja ja paljon muita. Vali-
koima vaihtelee eri kirjastoissa. Pääkir-
jastossa valikoima on laajin.

http://kouvola.fi/liikunta
http://kouvola.fi/yleisovuorot
http://kouvola.fi/erl-kortti
http://kouvola.fi/liikuntahankkeet
http://kouvola.fi/liikuntaryhmat
http://kouvolankansalaisopisto.fi


VIRKISTY ULKOILLEN
Frisbeegolfradat 
Kouvolan kaupungin 
alueella sijaitsee useita 
eritasoisia frisbeegolf-ra-
toja. Voit pelata taitota-
sosi mukaisella radalla 
esim. vaativassa metsä-
maastossa tai puistomai-
sella radalla kaupungin 
sydämessä.
kouvola.fi/frisbeegolf 

Katso myös:
kouvola.fi/
lahiliikuntapaikat 
kouvola.fi/puistot 
 
Uimapaikat  
Kouvolassa on 11 kau-
pungin ylläpitämää ui-
marantaa. Talviuintipaik-
koina Myllykosken ja 
Likolammen avannot.
kouvola.fi/uimarannat
 
Luontopolut   
Kouvolassa on monta 
viihtyisää luontopolkua, 
joista osassa on huomi-
oitu myös liikuntarajoit-
teisten liikkuminen. 
kouvola.fi/luontopolut 

Ladut ja kuntoradat
Kattava latu- ja kuntora-
taverkosto tarjoaa help-
poa lähiliikuntaa ympäri 
vuoden.  
kouvola.fi/ladut

Repoveden 
kansallispuisto  
Repoveden kansallispuis-
to tarjoaa paljon kauniita 
maisemia ja reittejä mm. 
patikointiin, maastopyö-
räilyyn ja melontaan. Ke-
säaikaan suosituimpia 
patokoitavia lenkkejä 
ovat Koppelonkierros 8,2 
km, Ketunlenkki 3,5 km ja 
Kaakkurin kierros 26 km. 
repovedenkansallis-
puisto.fi 

Kymijoen ulkoilureitti 
Kymijoen maisemaa 
pääsee ihailemaan pyö-
rän satulasta tai patikoi-
den upouutta Kymijoen 
ulkoilureittiä pitkin, jon-
ka kokonaismitta on 25 
km. Johtuen Kymijoen 
jyrkistä rantapenkereis-
tä, on reitillä myös por-
taita. Nämä kohdat ovat 

kuitenkin kierrettävissä 
pyöräiltäviä kiertoreitte-
jä pitkin. Reitillä on kol-
me esteetöntä osuutta 
– Sääksniemessä, Rau-
hanharjussa, ja Alakyläs-
sä, joilla pääsee liikku-
maan myös pyörätuolilla 
ja lastenrattailla.
kouvola.fi/kymijoenul-
koilureitti

Kuntoportaat
Porrastreeni on suosittu 
treenimuoto. Kuntopor-
taat löydät Palomäeltä 
(188 askelmaa) ja Val-
kealan urheilukeskukses-
ta ( 70 askelmaa). 
kouvola.fi/kuntoportaat

Mennään metsään!   
Kerro sanoin, valokuvin 
tai kuvin luontoreissusta-
si. Teemme viesteistä net-
tipäiväkirjan ja näyttelyn. 
Teokset voi lähettää säh-
köpostitse yhteisotyo(at)
kouvola.fi tai toimittaa Po-
rukkataloon, Savonkatu 
23, 45100 Kouvola.
kouvola.fi/mennaan-
metsaan

LIIKKEELLE! 
Liikkeelle! -toiminta on tarkoitettu kun-
tosali- tai vesijuoksuharrastusta aloit-
taville. Ohjaus on maksutonta (uima-
halli- ja kuntosalimaksu maksetaan 
kassalle). Ota yhteys alueesi liikunnan- 
ohjaajaan ja varaa aika henkilökohtai-
seen opastukseen. 

Keskusta p. 020 615 7625 tai 
p. 020 615 8248
Kuusankoski p. 020 615 4234
Valkeala p. 020 615 7551
Koria, Jaala p. 020 615 7081
kouvola.fi/liikkeelle 

Liikuntaneuvonta 
Maksuton liikuntaneuvonta auttaa si-
nua elintapamuutoksissa ja tukee sinua 
matkalla kohti aktiivisempaa arkea. Pal-
veluun pääsee terveydenhuollon lähet-
teellä tai voit varata ajan itse.

Lapset, nuoret ja perheet 
p. 020 615 6374
Työikäiset (20–65 v.) p. 020 615 8248 
Ikääntyneet (yli 65 v.) p. 020 615 7625
kouvola.fi/liikuntaneuvonta 
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Päivitetty 10/22 
Muutokset mahdollisia
kouvola.fi/vapaa-aika

KAVERIN KANSSA
Virta-kortti   
Kortilla pääsee nauttimaan monista 
kulttuurin, liikunnan ja yhteisöpalvelu-
jen toiminnoista maksutta tai lähes il-
maiseksi. 20 euron hintainen kortti on 
suunnattu takuueläkeläisille ja täyden-
tävää toimeentulotukea saaville. 
kouvola.fi/virta-kortti 

Viihdytään yhdessä 

Kouvola-kaveri   
Haluaisitko osallistua johonkin tapah-
tumaan, käydä teatterissa tai urheiluta-
pahtumassa, mutta yksin lähteminen ei 
houkuttele tai tuntuu vaikealta? Pyydä 
mukaasi Kouvola-kaveri. Hän on vapaa-
ehtoinen, joka tulee seuraksi ja tueksi. 
Kouvola-kaverin seura on maksutonta. 
kouvola.fi/kouvolakaveri 

Vapaaehtoistoiminta
Kouvolan vapaaehtoistoimijoiden ver-
kosto etsii ihmisiä, jotka ovat valmiita 
toimimaan vapaaehtoisina tai jotka toi-
vovat vapaaehtoisista seuraa itselleen.  
Yleensä ihmiset tapaavat jutellakseen, 
ulkoillakseen yhdessä tai vieraillakseen 
tapahtumissa.  Vapaaehtoistoiminta 
tuo hyvän mielen, se on maksutonta ja 
palkatonta.
kouvola.fi/vapaaehtoistoiminta

Kysy lisää:
Kulttuuripalvelut
Elina Koivisto 
p. 020 615 8454
elina.koivisto@kouvola.fi

Liikuntapalvelut
Teemu Mäkipaakkanen
p. 020 615 8228
teemu.makipaakkanen@kouvola.fi 

Kouvolan kansalaisopisto
Tiina Kirvesniemi
p. 020 615 8280
tiina.kirvesniemi@kouvola.fi

Yhteisötyö
Anne Eriksson
p. 020 615 8492
anne.eriksson@kouvola.fi

http://kouvola.fi/vapaa-aika
http://kouvola.fi/virta-kortti
http://kouvola.fi/kouvolakaveri
http://kouvola.fi/vapaaehtoistoiminta



