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Matkailukärkien työstö - taustaa

Matkailun kärjet -workshopin tulokset on nyt kiteytetty ja 
jalostettu alueen matkailun kattoteemoiksi.

Teemoja tullaan käyttämään monipuolisesti mm:

- Visitkotkahamina.fi sivujen tuotteet kokoavina otsikkoina ja 
asiakaspolkujen alkuina - tarjonnan päävalikkona

- Palveluiden tuotteistamisen kattoaihioina, 
tuotekokonaisuudet suunnitellaan lähtökohtaisesti näiden 
teemojen alle (sama tuote voi olla monen teeman alla)

- Matkailumarkkinoinnin kanavissa ja kampanjoissa eri 
kohderyhmille - kotimaa ja ulkomaat

- Kilpailuetua luovan ja meidät muista kohteista erottavan 
kommunikaation ytimenä



1. Four seasons of Nordic archipelago

All four seasons in Finland are different, and 
there is no better place to get the unique feel 
of them than our archipelago. 

It is an area of extremes, a garden of rocks 
shaped by centuries of water and changing 
weather. 

Along the year weather in Nordics can be 
anything from perfectly still endless sunny days 
and nights to dark storms during the fall, and 
ice and snow covered white magic on cold 
winter days. 

There are several unique destinations along our 
archipelago, each of them perfect for enjoying 
the contrast of weather and shelter, nature and 
local atmosphere & heritage, with or without 
something to do.  



1. Merellisen kivipuiston neljä vuodenaikaa

Itäisellä Suomelahdella on oma luonteensa,  
saaristo on koko Itämeren kivirikkainta aluetta, 
täällä jääkauden ja veden satojen vuosien 
aikana muovaava ympäristö on täysin 
ainutlaatuinen.  

Kaikki saariston neljä vuodenaikaa tarjoavat 
hienoja elämyksiä. Saariston omaleimaisuus on 
autenttisia kohtaamisia kalastajien, pienten 
kylien ja niiden asukkaiden ja luonnon kanssa.

Se on kontrasteja ja vastakohtia, taianomainen 
alue tarjoaa niin tekemistä, seikkailuja kuin tilaa 
vain olla ja hengittää.



2. Walkabouts – XX Wonders in walking distance

Walking gives you a perfect pace to get most out of the 
details around you. We strongly recommend to give it a 
try, put your feet on the ground and pick your pace.

So collect your friends, family and pets together and let 
your mind wonder around this versatile area of ours.

We have put together XX themed walkabouts around 
the area, all of them perfect for traveling by foot, all of  
them full of unique things to see and experience, more 
than plenty for a day or two. Combined with cosy 
accommodation and local delicates in restaurants and 
cafes along the way walkabouts are the perfect 
approach to sustainable tourism.



2. Jalan – ihmeitä kävelymatkan päässä

Kävellen näkee ja kokee enemmän. Kun vauhti on 
omaan makuun sopiva, alkavat ympäröivä luonto ja 
nähtävyydet aueta kaikille aisteille. 

Koko alueemme on täynnä toinen toistaan hienompia 
kävelyreittejä, jotka on suunniteltu koettaviksi jalan, 
kavereiden, perheen tai lemmikkien kanssa. Omaan 
tahtiin.  Kun näihin vielä yhdistää alueen kahvilat, 
ravintolat ja majoituksen, alkavat ainutlaatuisen 
vastuullisen loman ainekset olla kasassa. 



3. Border region with history

Our area is located in a crossroads of east and west, 
north and south. 

During the centuries national borders have crossed our 
lands, changing their place regularly and left the area 
with history full of fascinating details behind. Some of 
the remains are more visible than the others, but if you 
look carefully, and we surely recommend you to do that, 
you can sense the past and present together, in aperfect
harmony that stretches over the centuries. 

When you give them time and come with an open 
mind, these borderlands will deliver experiences not be 
found from anywhere else. 



3. Rajaseudun kerroksellista historiaa

Tämä on todellinen rajaseutu, olemme idän ja lännen, 
pohjoisen ja etelän kiehtovassa risteyskohdassa.

Vuosisatojen kuluessa alueemme läpi on vedetty 
valtakuntien rajoja useammin kuin kerran. Siksi historia 
on läsnä vahvemmin juuri täällä, kuin kenties missään 
muualla Suomessa. Osassa alueesta raja ja sen luomat 
historialliset kerrostumat ovat nähtävissä helpommin, 
kun taas Kymijoen suisto kutsuu katsomaan tarkemmin 
ja ajan kanssa. 

Valitset sitten lyhyen tai vähän pidemmän ajan, et jää 
ilman ainutlaatuisia kokemuksia joiden äärelle et 
missään muualla pääse. 



4.  Kymiriver delta and riversides

Kymiriver flows through our area to the sea with five 
different streams. Each one of them is different and 
delivers countless opportunities for relaxation, fishing, 
water sports and outdoor experiences. 

With its dense history, Kymiriver delta has served as a 
pathway for Vikings and fishermen and as a national 
border from 1743 to 1809. This vast history is still very 
visible in buildings and ruins along the riversides. 

Today Kymiriver delta is famous of its varying nature 
and atmosphere, that changes through seasons. While 
some stretches has more current, others are almost still 
and full of life, making every twist and turn of the river 
a unique experience.



4.  Kymijoen suistot ja haarat

Kymijoki virtaa alueemme läpi mereen viiden 
joenhaaran voimin. Jokaisella niistä on oma 
ainutlaatuinen suistonsa, joka tarjoaa hienot puitteet 
luontokokemuksille, etsit sitten rauhaa, seikkailuja 
luonnon helmassa, kalastusta tai vesiurheilua, löytyy se 
takuuvarmasti Kymijoen sopukoista. 

Kymijoen värikäs historia ulottuu satojen vuosien 
päähän. Joki on toiminut viikinkien ja kalastajien 
väylänä merelle, sekä valtakunnan rajana 1700-luvun 
lopulla. Historian voi yhä nähdä joensuiston raunioissa 
ja rakennuksissa.



5. Locals with famous Eastcoast (finnish) attitude

Living like a local means knowing the best spots, 
adventures and season specialities and hanging out 
with the coolest dudes in the neighbourhood. 
Something that is nearly impossible to achieve while 
being a visitor. 

What if you would have an opportunity to live like a 
east coast native for a moment, to tap to that famous 
Finnish east coast mentality and be one with a unique 
nature in the area. 

Themes to be explored: archipelago culture – slowly 
disappearing fishermen, sauna tradition, pure and 
simple Finnish food culture with local culinary 
experiences (no finé dining) etc.



5. Paikallista voimaa

Paikallisuudessa on voimaa ja aitoa otetta. 

Jotain sellaista mihin ei noin vain pääse käsiksi kun 
vierailee itselleen tuntemattomalla alueella. 
Itärannikkomme hienoimmat jutut ja parhaat paikat 
kokee parhaiten paikallisen opastamana, paikallisella 
asenteella höystettynä. 

Olemme koonneet alueemme parhaat oppaat viemään 
sinut paikkoihin, joihin et ehkä muuten löytäisi tai osaisi 
mennä. Tai joita et tulisi edes ajatelleeksi.

Saammeko esitellä, itärannikon paikalliset timantit 
oikealla asenteella: XXX



Summary
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1. Four seasons of Nordic archipelago – Merellisen kivipuiston neljä vuodenaikaa

2. Walkabouts - XX wonders in walking distance – Jalan, ihmeitä kävelymatkan päässä

3. Border region with history – Rajaseudun kerroksellista historiaa

4. Kymiriver delta and riversides – Kymijoen suistot ja haarat

5. Locals with famous Finnish eastcoast attitude - Paikallista voimaa


