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Maailmalla nousevana matkailutrendinä on staycation eli 
lomailu omassa kaupungissa ja seudulla. Vielä melko tuoreena 
paluumuuttajana katselen kotikaupunkiani uusin silmin. 
Samalla seudun matkailujohtajana minulla on ilo tarkemmin 
tutustua seudun monipuoliseen matkailutarjontaan.

Kun illat pimenevät ja loputtomat syyssateet alkavat, minua 
ei ahdista: lomasuunnitelmat ovat jo valmiina! Staycation 
kotiseudulla on helppo, vastuullinen ja piristävä arjen 
katkaisija.  

LOKAKUUN SUUNNITELMA
Seudun suurin hotelli, Kotka Seurahuone on uudistunut 
tyylikkäästi – sieltä huone. Ehkä ”beach house” -teemainen. 
Kotkan monet puistot jaksavat ihastuttaa eri vuoden aikoina. 
Odotan syksyn värien loistoa ja meren viimaa kasvoilla. 
Päivällä kierrämme Puistoplanetaario-reitin. Reitin päätteeksi 
käymme Vellamossa tarkemmin tutustumassa Kymenlaakson 
museon näyttelyyn. Illalla teatteriin, ehkä musiikkinäytelmä 
tällä kertaa. Vielä herkuttelua ravintolassa ja lasi hyvää viiniä 
Vaustissa! Kulttuuriviikonlopun oikeat ainekset ovat lähempänä 
kuin osasin toivoa. 

MARRASKUUN SUUNNITELMA
Kun on oikein synkkää ja harmaata, olen valmis 
hemmotteluviikonloppuun. Varaan samalle lauantaille 
kasvohoidon, kuumakivihieronnan sekä kampaajan. Kevein 
askelin hyppelehdin salongista toiseen, ja pistäydyn 
herkuttelemaan kahvilaan matkan varrella. Illalla seuraani 
liittyvät ystäviäni pääkaupunkiseudulta. Ajomatka on vain reilu 
tunti, ja tie on hyvä ajella. Varaamme pöydän Kotkan Klubilta 
– illallinen etelänmaalaiseen tyyliin, eli jaetut annokset. 
Olen vakuuttunut, että Klubi taipuu tähänkin ja illasta tulee 
ikimuistoinen. 

JOULUKUUN SUUNNITELMA
Kun päivätkin ovat jo pimeät on aika nauttia kaamoksesta. 
Varaamme Airbnb:n kautta talon Kymijoen varrelta. 
Aamusaunan jälkeen retkikävely huurteisessa ilmassa joen 
varressa. Iltapäivällä voisi piipahtaa ostoksilla Virolahdella 
Zsar Outlet -ostoskylässä, ajatuksissa on jouluksi uusi mekko. 
Ajellaan rauhassa reitti Miehikkälän kautta, Salpalinjan 
maisemissa on sitä rajaseudun eksotiikkaa. Lounas tällä 
kertaa Haminassa, ehkä tilausravintola Aholafarmilla. Siellä 
on maaseudun romanttista idylliä ja lähiruokaa, jota arvostan. 
Ilta myrskylyhty loistaen Kymijoen maisemissa, kaukana 
arjen ajatuksista lämmintä glögiä nauttien. Sunnuntaina retki 
Valkmusan kansallispuistoon Pyhtäällä ennen paluuta kotiin ja 
arkeen. 

Kotkan-Haminan seutu tarjoaa monia hienoja, ihastuttavia 
matkailukohteita ei vain matkailijoille, vaan myös meille 
seudun asukkaille. Tänne on helppo kutsua ystäviä kylään 
ja esitellä monia seutumme kokemisen arvoisia kohteita. 
Nautinnollista syksyä ja hyvää lomaa sinullekin –  
Kotkan-Haminan seudulla tietenkin!
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Matkailujohtaja, Cursor Oy
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Lähiloman vastuullinen glamour

Pyhtään upea luonto tarjoaa jokaiselle 
jotakin. Kevyeen patikointiin löytyy metsä-
polkuja vanhojen puiden syvässä varjossa, 
meloja päätyy keskelle kotimaista Amazo-
nia ja kalliojyrkänteiden laelta näkyy kauas 
ulkosaaristoon saakka. Matkan ei tarvitse 
olla pitkä ja silti pieni hengähdystauko 
luonnossa on kuin rentouttavin lomapäivä.
Pyhtäällä luonnosta nauttiminen on 
helppoa. Suurin osa kuntamme asukkaista 
astuu suoraan kotiovelta metsään, avaran 
pellon reunaan tai veden äärelle. Maisemat 
ovat kauniit vuodenajasta riippumatta. Täs-
sä muutama lempipaikkamme Pyhtäältä. 
Kannattaa ehdottomasti tutustua.

1. JÄRVIMAISEMAA JOELLA

Pieni Tarkjärvi löytyy Kymijoen varrelta, 
läheltä Hirvivuolletta. Tarkjärvi onkin 
itseasiassa järvi joen kyljessä. Sinne 
pääsee sujahtamalla Kymijoelta kaislikon 
läpi, aivan pikkuruista väylää pitkin tai 
sitten suopolkuja tallustellen Valkmusan 
puolelta. Molemmat reitit mykistävät 
kauneudellaan ja itse Tarkjärvi on suojaisal-
la olemuksellaan mitä rauhoittavin paikka 
retkeillä.

2. MAAILMAN LAIDALLA

Högbergetin laelle kiivetessä ei uskalla 
edes kuvitella millaiset maisemat huipulla 
odottaa. ”Maailman laita” ja sieltä avautu-
vat maisemat kauas saaristoon palkitsevat 
hengästyneen retkeilijän. Lähes kolmen-
kymmenenkuuden metrin pystysuora 
pudotus mereen ei kalpene suuremmilleen. 

Täällä voi nauttia puhdasta meri-ilmaa 
keuhkojen täydeltä.

3. SAARIELÄMÄÄ

Kuussaari löytyy läheltä mannerta 
Päkinlahdelta. Saarella on kaunis ja 
monimuotoinen luonto sekä mielenkiin-
toinen historia. Kuussaaressa on toimi-
nut alkoholistiparantola 1800-luvulla ja 
rakennusten kivijalkoja löytyykin saarelta 
vielä useita. Saaressa on kaikkien käyttöön 
siisti ja tilava grillikota, puuseet sekä laituri 
veneille. Saarella saakin helposti kulumaan 
koko päivän, vaikkapa silokallioilla laiskasti 
loikoillen.

4. PRONSSIKAUDEN KALMISTOJA JA  
KOLMIOMITTAUSTA

Kokkovuori ja Santoinvuoret sijaitsevat 
Heinlahdessa. Kokkovuoren laelta aukea-
vat upeat maisemat suoraan Äyspäänseläl-
le ja aina Suursaareen saakka. Molemmilla 
kallioilla on sekä historiallista merkitystä 
että useita muinaismuistoja. Kokkovuorel-
ta löytyvät mm. pronssikautiset hauta-
paikat ja Santoinvuorelta Struven ketjun 
kolmiomittauspiste 1800-luvulta. Struven 
ketju kuuluu Unescon maailmanperintö-
luettelon kohteisiin.

5. AMAZONILLE, IHAN TÄHÄN LÄHELLE

Kymijokea meloen Stockforsista Strukal-
le. Tämä lempeästi lipuva kanoottireissu 
omalla Amazonillamme on hämmästyksen 
huokailuja alusta loppuun ja takaisinkin. 

Matkalle mahtuu rouheaa tehdasmiljöötä, 
vanhoja punamultaisia talaksia, keskiaikai-
nen kirkko sekä maamme ainoat käsi-
käyttöiset merisulut, yhä käytössä olevat 
sellaiset. Tällä reissulla ei kiirehditä yhtään, 
nautitaan vaan kaikilla aisteilla!

Pyhtääläistä luonnonrauhaa viidellä tavalla!

Retkiterveisin Saara
Kylät ja kivitiet, tarinoita Pyhtäältä-bloggari
kylat.blog

Suurin osa kuntamme asukkaista astuu 
suoraan kotiovelta metsään, avaran 
pellon reunaan tai veden äärelle.” 

 #STAYCATION
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TEKSTI: KARI TAIMISTO
KUVAT: MARIANNE MOKKALA-RÄTY 

Kaikki tuntevat Väinö Linnan ja hänen 
Tuntematon sotilas -romaaninsa. Useim-
mat tuntevat romaanista tehdyt kolme 
elokuvaa, joista viimeisin, Aku Louhimie-
hen versio on tarjonnut idean Virolahden 
Bunkkerimuseon lähimaastoon sijoittuval-
le Tuntemattoman polun retkeilyreitille. 
Mistä siis onkaan kyse?

Tuntemattoman polku on noin 4,5 kilo-
metrin pituinen retkeilypolku, joka alkaa 
ja päättyy Virolahden Bunkkerimuseolle. 
Polun varrella on tauluja, joissa nostetaan 
esiin kirjan ja elokuvien tunnetuksi tekemiä 
lausahduksia. Ensimmäisellä opastaululla 
sinua tervehtii itseoikeutetusti alikersantti 
Rokka tokaisten: ”Mis sie tarviit oikein 
hyvvää miestä? Täs siul on sellanen”. Myö-
hemmin reitillä tapaat muut tutut hahmot 
kuten Koskelan, Lammion, Kaarnan… 
Reitillä on paljon muutakin nähtävää, sillä 
polku myötäilee Suomen suurinta raken-
nushanketta Salpalinjaa. Se on viime sotien 
aikana rakennettu massiivinen puolustus-
linja, joka alkaa Virolahdelta ja jatkuu aina 
Sallaan saakka. 

Tuntemattoman polun varrella on runsaas-
ti sodanaikaisia puolustusrakenteita, kuten 

useita korsuja, taisteluhautaa ja pitkä 
pätkä kivistä rakennettua panssariestettä. 
Korsuihin pääsee sisään, mutta mukana 
kannattaa olla hyvä taskulamppu, sillä 
valaistusta ei ole. 

Muutaman tunnin luontoretkeen kannat-
taa sisällyttää myös evästauko tai parikin. 
Tähän on kaksi vaihtoehtoa. Salpaparkissa 
noin reitin puolivälissä on taukokatos, jossa 
voi paistaa makkaraa ja keittää nuotiokah-
vit. Toinen taukopaikka on reitin loppu-
vaiheessa, juuri ennen Bunkkerimuseota. 
Molemmissa taukopaikoissa on vessa.   

Reitin varrella on monenlaista maastoa. 
Sateisina kausina osa reitistä voi olla koste-
aa. Tällöin suosituksena on vedenkestävät 
jalkineet, mutta kuivina aikoina pärjää 
lenkkareissa. Paikoin reitti on hieman haas-
tava, etenkin vanhuksille ja liikuntarajoit-
teisille. Myös korsujen tutkiminen voi olla 
heille vaativaa. Normaalikuntoiselle reitti 
ei aseta esteitä. 

Reitin alkupisteessä Bunkkerimuseolla pää-
see tarkemmin tutustumaan Salpalinjan 
linnoitushistoriaan. Siellä on samanlaisia 
korsuja kuin metsässä, mutta nämä ovat 
ns. varustettuja ja valaistuja. Alueella on 
myös sodassa käytettyä aseistusta, kuten 
erilaisia tykkejä. Museon aukioloaikoina 
käytössä ovat kahvila, museokauppa ja 
saniteettitilat. Erikoisuutena on mahdol-
lisuus majoittua betoniseen pallokorsuun 
- taatusti uniikki majoituskohde!

BUNKKERIMUSEO 
Vaalimaantie 1318, Virolahti. 
P. 040 710 7339, bunkkerimuseo@virolahti.fi.
Avoinna kesä-elokuussa päivittäin klo 10-18, 
touko- ja syyskuussa perjantaisin klo 10-18 ja 
lauantaisin 10-16, muina aikoina tilauksesta.
Tuntemattomalle polulle voi mennä ulkoilemaan 
myös museon aukioloaikojen ulkopuolella.

Rokan, Koskelan ja Lammion jäljillä TEKSTI: TAINI RAJALA
KUVA: NIKITA PUGACH

Pyöräilin kesäisen viikonlopun venäläisen 
mediaryhmän kanssa Kotkan-Haminan 
seudulla ja ohjelmana oli näyttää heille 
paikallisia pyöräilyreittejä ja matkailukoh-
teita. Muutama heistä oli pyöräillyt Suo-
messa jo aikaisemminkin ja osasi kertoa 
minulle yllättävistä löytämistään paikoista. 
Pyörällä matkailun hienous piileekin juuri 
tässä: on kuin olisi löytöretkellä. Pyöräily 
on luonnon ja retkeilyn ystävän mainio 
matkailumuoto.

VÄYLÄT OVAT VAIVIHKAA PARANTUNEET

Vaalimaan ja Haminan välillä uusi kaiteella 
erotettu kevyen liikenteen väylä palvelee 
rajan ylittävää pyöräilyliikennettä erin-
omaisesti. Toki asfalttimiehiäkin paikoin 
kaipailtiin! Kaupungeissa ja keskustoissa 
pyöräkaistojen määrä kasvaa pikkuhil-
jaa liikenteen suunnittelun painotusten 
muuttuessa ja pyöräilijä alkaa olla kohta 
kuningas. Autoilijat ovat selvästi nöyrty-
neet ja yhteiselo pääsääntöisesti sujuu.
Hyttysten hyökkäys ja aito panimomestari
Tuntemattoman sotilaan teemareitillä 
Bunkkerimuseolla kimppuumme hyökkäsi 
itikka-armeija, mutta se pani jalkoihimme 
vain enemmän vauhtia ja selvisimme ilman 
suuria tappioita. Salpapolun reitti tauko-
paikkoineen on todellinen perheseikkailu, 
koska luonto on täydellisesti naamioinut

sodan aikaiset korsut, bunkkerit ja luolat. 
Ne voi silti löytää metsän keskeltä ja ne 
ovat ihan todellisia - eivät bittejä. Maasto-
reiteillä pärjää parhaiten maastopyörällä 
tai läskipyörällä, joita on vuokrattavana 
reitin molemmilla museoilla.

Kotkan Höyrypanimolla meitä vastassa 
oli komeapartainen itse panimomestari, 
joka täytti ryhmän odotukset tarjoamalla 
maistiaiset. Panimo sijaitsee Kymijoen 
suulla, josta Venäjän keisari lähti Langin-
kosken kalastusmajalleen jättäen laivas-
tonsa upseereidensa huomaan. Pyöräilijä 
pääsee keisarin jalanjäljille muun muassa 
Aleksanterin teemareittiä tai Kymijoen 
Koskireittiä pitkin. 

PYÖRÄMATKAILIJA ON ERITYISASIAKAS

Pyörämatkailun kasvaessa matkailuyrityk-
sissä osataan ottaa huomioon pyöräilijöi-
den erityistarpeita, kuten pyykinpesua ja 
pyörän säilytystä. Pyöräilijät suosivat usein 
monimuotoista majoitusta, ja seudulla on 
vuokrattavana esimerkiksi paljon mökkejä. 
Majoituskohteet on kerätty Bed&Bike-pal-
velusivustolle leirintäalueista hotelleihin 
ja merkitty kartalle.  Mediaryhmämme 
yllättyi monipuolisesta tarjonnasta. 
Ryhmä polki, näki, kokeili ja maisteli. Mitä 
he lopulta tuumivat pyöräilymatkailusta 
Kotkan-Haminan seudulla? Tulivat seuraa-
valla viikolla uudelleen!

KOKEILE VUOKRAPYÖRÄÄ!
Vuokrapyörä on kätevä tapa tutustua 
kaupunkeihin ja ympäristöön. 
Kotkassa ja Haminassa on käytössä 
kaupunkipyöräjärjestelmä ympäri vuoden 
ja pyörän saa käyttöönsä Donkey Republic 
-sovelluksella. Oranssit pyörät näkyvät 
katukuvassa hyvin ja niitä on sijoitettu 
matkakeskuksiin, -asemille sekä keskeisiin 
turistikohteisiin. 

Useilla majoituskohteilla ja matkailuyrityksillä 
on omia vuokrattavia pyöriä ja maastoon 
sopivia pyöriä on vuokrattavissa myös 
Virolahden ja Miehikkälän museoilta.

TEEMAREITIT JA KARTAT 
Seudulla on yhteensä noin 600 km erilaisia 
pyöräilyreittejä. Maantiereittejä ei ole merkitty 
maastoon ja kaikista reiteistä on saatavissa 
sähköiset kartat ja kuvaukset. 
Katso: www.visitkotkahamina.fi/pyöräily

TEEMAREITTEJÄ:
Kymijoen Koskikierros
Hamina Haltuun
Saaristo Pyöräillen
Aleksanterin reitti
Maaseudun Retkipyöräilyreitit
Kotkan kaupungin pyöräilyreitit
Haminan kaupungin pyöräilyreitit
Virolahden Bunkkerimuseo-Harju -reitti
Bed&Bike

Pyöräillen matkailu on 
mukavaa ja vastuullista

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni,  
Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta
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TEKSTI: ULLA-MAIJA SIEVINEN
KUVAT: ULLA-MAIJA SIEVINEN,  
TARJA RANTARUIKKA

– Talviuinti on aina vain suositumpaa. Myös 
ulkomaalaiset ihmiset haluavat kokeilla 
sitä. Hurjinta on, kun aasialaiset saattavat 
uida ensi kerrallaan pelottavan pitkälle. 
Mutta sitten he nauravat hienon kokemuk-
sensa johdosta ja ovat tyytyväisiä, kertoo 
kotkalainen Esa Knaapi.

Esa on harrastanut talviuintia jo parin vuo-
den ajan Sapokan saunalla. Saunasta vas-
taa vieressä sijaitseva Marina Cafe Laituri, 
jonka yrittäjä Jarkko Laine on myös inno-
kas talviuimari. -Vaimo houkutteli kylmään 
veteen, ja kun uimista seurasi mahtavan 
hyvä olo, jäin nopeasti koukkuun.
Esa Knaapi miettii, että lämmin vesi tuntuu 
itse asiassa ikävämmältä kuin kylmä. Hän 
käy uimassa pari kertaa viikossa, iltaisin.

– Talviuinnin suosio on ollut viimeisen 
kahden vuoden aikana selvästi kasvussa. 
Monet kuntosalilla kävijät tulevat treenien 
jälkeen saunaan ja uimaan. Niin tulee 
tuplahyvä tunne, Laine kertoo.

Miehiä käy hieman enemmän kuin naisia. 
Uimassa käy myös lapsia vanhempineen, ja 
nykyisin käy yhä enemmän nuoria. 

– Nuorille tämä alkaa olla trendikästä. Ja 
erityisesti ulkomaalaiset vaihto-oppilaat 
harrastavat talviuintia. Tuntuu siltä, että 
mitä lämpimämmästä maasta he tule-
vat, sitä pidemmälle he uivat, Esa Knaapi 
sanoo.

Talviuimarit kertovat, että harrastus paran-
taa mielialaa, yöunta ja kipuja ja vähentää 
stressiä. Saunassa juttu lentää, ihmiset 
viihtyvät ja uusia tuttavia tulee. -Monelle 
saunassa olo on se tärkein juttu, yhdessä-
oloa muiden kanssa, ja uiminen toissijainen 
asia, Jarkko Laine tuumaa.

Ensi kerta kylmässä vedessä on monelle 
huima kokemus. Hengitys voi hetkeksi 
salpautua, mutta veteen vaan – ja kun 
nousee ylös, tuntuu usein siltä, että selästä 
on tippunut kivireppu pois. Toisella kerralla 
veteen meno on helpompaa, ja sitten sitä 
ollaankin jo uuden harrastuksen äärellä.
– Ensimmäisellä kerralla hyvä vaikutus tun-
tuu vahvimmin, sitten keho alkaa tottua 

kylmään. Jotkut menevät talviseen veteen 
ilman saunaa, mutta siihen en kyllä pysty, 
Jarkko Laine puistelee päätään.

Talviuinti alkaa taas lokakuun puolivälin 
tienoilla. Sauna on avoinna maanantaista 
lauantaihin kello 15–20 ja sunnuntaisin 
kello 12–20. Kuuden euron hintaiset liput 
ostetaan kahvila Laiturista.

Uinnin ja saunomisen jälkeen Laiturissa on 
hyvä nauttia vaikkapa saunaoluet, teetä tai 
kaakaota. Ikkunoista voi katsella muiden 
uintia, ja takkatuli lämmittää suloisesti. 
Tunnelma on mitä merellisin myös talvella.
– Yleensäkin kuumat juomat kuten irish 
coffee, toti tai minttukaakao ovat talviai-
kaan suosiossa, Jarkko Laine kertoo.

Rohkeimmat uimarit käyvät kylmässä 
vedessä jo aamuisin, ilman saunaa. Sen jäl-
keen maistuvat varmasti kahvi, lohivoileipä 
ja lämpimät pullat. Kaikki leivonnaiset 
valmistetaan Laiturissa itse, ja paikallisia 
tuotteita suositaan aina mahdollisuuksien 
mukaan.

Talviuinnin suosio kasvaa
Sapokan saunassa viihdytään, ja kylmä vesi tekee uimarille hyvää.

TEKSTI: REETTA KERÄNEN, ANTTI KURKO, ML
KUVA: LUKAS PEARSALL 

Reetta Keränen ja Antti Kurko muutti-
vat Helsingistä Kotkaan huomattavasti 
edullisemman asumisen ja rauhallisemman 
rytmin vuoksi. Pyhtäältä kotoisin oleva 
Antti on paluumuuttaja, Reetta on alku-
jaan Jyväskylästä.

– Asumisen hinta on meidän ikäisten 
vakiopuheenaihe Helsingissä, ja monet 
pohtivat muualle muuttamista. Muutimme 
Kotkaan, koska Antti on seudulta kotoisin 
ja kaupunki on tosi lähellä Helsinkiä, Reet-
ta Keränen kertoo.

– Tänne oli helppo tulla, kun oli jo valmiiksi 
tuttuja. Pyhtäällä asuvia vanhempia näkee 
paljon useammin kuin Helsingissä asuessa, 
Antti Kurko jatkaa.

Musiikkiterapeutti Reetta työskentelee 
pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa, mutta 
töitä on löytynyt myös Kotkasta ja Kou-
volasta. 

– Työskentelen osuuskunnassa ja pystyn 
rakentamaan työviikkoni joustavasti eri 
paikkoihin. Vastaanotto Kotkassa on ollut 
tosi positiivinen ja toivonkin, että saisin 
tulevaisuudessa tehtyä osan työviikosta 
Etelä-Kymenlaaksossa, jolloin reissaami-
nen vähenisi. Helsingissä terapeutteja on 
paljon ja täällä päinvastoin. Tunnenkin 
itseni hyödyllisemmäksi täällä. 

BUSSILLA HELSINKIIN JA ETÄTÖITÄ

Kulttuurituottaja Antti on yhteyspäällik-
könä Voima Kustannuksessa, joka julkaisee 

yhteiskunnallista kulttuurilehteä. Työtään 
hän tekee osin etänä.

– Käyn Helsingissä töissä kaksi, kolme 
kertaa viikossa. Aloitan jo bussissa, mikä on 
ehkä tehokkainta työaikaa itselle. Kuulok-
keet vain korville ja naputtelen työasioita 
tietokoneella. Välillä katselen maisemien 
vaihtumista ikkunassa, Antti kertoo.

– Niinä päivinä, kun en ole Helsingissä töis-
sä niin työskentelen pääosin kotona. Joskus 
menen vaihtelun vuoksi läppärin kanssa 
kirjastolle tai kahvilaan työskentelemään.

KATARIINA RAKAS, HIENO ALUE

Uusi kotipaikasta Kotkansaaren Katariinas-
ta on tullut molemmille tärkeä.  
– Katariina on mielettömän hieno alue, 
avantosaunakin ihan lähellä. Myös Kutomo 
Onnenpolku on aivan mahtava. Kaupun-
gissa on muutenkin tosi aktiivista matalan 
kynnyksen toimintaa, Reetta kertoo.

Antille Katariina on jo lapsuudesta tuttu ja 
rakas, sillä mummo ja pappa asuivat siellä.
– Täältä on paljon lapsuudenmuistoja, 
mutta nyt osaa arvostaa kauniita puutaloja 
mäkisessä, vihreässä maisemassa. Jalkapal-
loa rakastavana Arto Tolsa Areenan lähei-
syys lämmittää vihreävalkeaa KTP-sydäntä.

Myös kirjasto on tärkeä paikka.
– Kotkansaaren kirjasto on paikkana sellai-
nen, jossa viihdyn erittäin hyvin. Luen paljon 
ja Kotkan kirjasto on varsin hyvä, koska 
siellä on laadukas valikoima kirjoja ja lehtiä. 
Avarassa ja valoisassa tilassa on mukava 
myös työskennellä tai viettää aikaa lukien.

– Myös meren läheisyys on todella tärkeä 
asia, koska se rauhoittaa ja antaa tilaa 
ajatuksille. On hienoa, kun voi pistää 
lenkkitossut jalkaan ja kauniit merenrannat 
ovat ihan vieressä. 

AKTIIVISTA ARKEA JA KULTTUURIA

Yllättikö jokin Kotkassa?
– Kun ei ole ylitarjontaa kaikesta, arki 
on jopa aktiivisempaa kuin Helsingissä. 
Kulttuurin saralla tapahtuu kaikenlaista 
kiinnostavaa. Eikä Helsinki mihinkään 
ole kadonnut, sinnekin pääsee aina, kun 
haluaa, Reetta miettii.

– Ruohonjuuritason toiminta on yllättävän 
laajaa. Väki puuhaa aktiivisesti pyöräpajan, 
kansankeittiöiden tai Joutomaa-festivaalin 
parissa. Myös Galleria Uusikuvan toimintaa 
on todella laadukasta. Aktiivinen toiminta 
kannustaa myös itseä mukaan toimintaan.

Edullinen asuminen ja 
rauhallisempi rytmi 
toivat Kotkaan
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ULLA-MAIJA VAINONEN
KUVAT: ULLA-MAIJA VAINONEN JA JUSSI NAHKURI

Klassisen musiikin ystäville on luvassa 
upeita elämyksiä ja kihelmöivää jännitystä 
Kotkan Konserttitalossa marraskuun 15. 
päivänä. Silloin kuullaan Kansainvälisen 
Uuno Klami -sävellyskilpailun finalistien 
sävellykset Kymi Sinfoniettan esittäminä, 
ja lopuksi palkitaan kilpailun voittajat. Ylei-
sö pääsee äänestämään oman suosikkinsa.
Finaaliin päässeet säveltäjät ovat ranska-
lainen Christopher Culpo, 58, italialaiset 
Andrea Portera, 44, ja Roberto Sansuini, 
52, sekä suomalaiset Pertti Jalava, 58, ja 
Tomi Räisänen, 42.

Erityistä finaalissa on, että neljässä 
teoksessa on solistit. He ovat Risto-Matti 
Marin (piano), Valentina Coladonato 
(sopraano), Oleg Larionov (alttoviulu) ja 
Heigo Rosin (marimba).

– He kaikki ovat mielenkiintoisia muusi-
koita, joilla on valtavasti taitoa. Solistien 
valinnoissa on otettu huomioon myös 
finalistien toiveet, kertoo Klami-kilpailun 
toiminnanjohtaja Reetaliina Marin.
Konserttien juontajana toimii Ylen uutisista 
tuttu Jussi-Pekka Rantanen, joka esittelee 
yleisölle teokset ja niiden taustat. Yle ra-

dioi Kotkan konsertin suorana lähetyksenä.
Tuomaristo tekee päätöksensä vasta 
näiden esitysten jälkeen. Finaalikonsertti 
kuullaan edellisenä päivänä Kuusankoski-
talossa.

Kilpailuun tuli peräti 283 teosta, joiden 
tekijät edustavat 38 eri kansallisuutta. 
Näistä viisi herää nyt henkiin. 

– On useita syitä, miksi Uuno Klami 
-sävellyskilpailu on saavuttanut suuren 
eurooppalaisen suosion. Se on Euroopan 
laajin sävellyskilpailu ja kuuluu osanotta-
jien määrän suhteen maailmanlaajuisesti 
topkolmeen, Marin kertoo. 

Palkinnot ovat tuntuvat. Voittaja saa  
11 000 euroa, toiseksi tullut 9000 ja 
kolmas 7000 euroa. Kotka, Kouvola ja 
Virolahden kunta antanevat omat tunnus-
tuspalkintonsa. 

Kilpailulla on jälleen kansainvälisesti korkea-
tasoinen tuomaristo: juryn puheenjohtajana 
toimii yksi aikamme suurimmista sinfonikois-
ta Kalevi Aho, ja tuomaristossa ovat maail-
man tunnetuimpiin nykysäveltäjiin kuuluva 
Magnus Lindberg, palkittu virolaissäveltäjä 
Erkki-Sven Tüür sekä Kymi Sinfoniettan 
taiteellinen neuvonantaja Olari Elts. 

– Lisäksi vaikuttavat Suomen hyvä maine 
musiikkimaana, hyvät yhteistyötahot ja 
se, että edellisten Uuno Klami -sävellys-
kilpailujen hyvistä järjestelyistä on tullut 
kiitosta, Reetaliina Marin kiteyttää.

Voitto tai finaaliin pääsy on tietenkin 
vahva ponnahduslauta säveltäjän uran 
etenemiselle. Uuno Klami -sävellyskilpailu 
järjestettiin ensimmäistä kertaa vuosina 
2003–2004.

Finaalia edeltävä viikko tuo kiinnostavaa 
musiikillista oheisohjelmaa Kymenlaak-
soon. Pianisti Esa Ylösen luotsaamissa 
juonnetuissa konserteissa esitetään Klamin 
Viulusonaatti ensimmäistä kertaa.
Jussi-Pekka Rantanen haastattelee yleisölle 
avoimissa tilaisuuksissa finalisteja Kotkassa 
ja Kuusankoskella, ja luvassa on myös 
”uunomaista” inspiraatiota ja kohtaamisia. 
Tietyissä ravintoloissa tarjotaan niiden itse 
räätälöimät Klami-juhlamenut. 

– Näin ihmiset pääsevät mukaan tunnel-
maan ja jännitykseen, Reetaliina Marin 
sanoo.

Lisätietoja: www.klamicompetition.fi
www.kymisinfonietta.fi

Uuno Klami -sävellyskilpailun voitto ratkeaa

Upeita musiikkielämyksiä ja
kihelmöivää jännitystä

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: HAMINAN KAUPUNKI

Kansainvälinen sotilas- 
musiikkifestivaali Hamina 
Tattoo täyttää 30 vuotta kesällä 
2020. Rytmikkäästä sotilasmu-
siikista voi nauttia Haminassa 
jo tämän syksyn konserteissa.

Hamina Tattoo -festivaali täyttää ensi 
vuonna 30 vuotta, kuten myös Puolustus-
voimien varusmiessoittokunta. Reserviup-
seerikoulu taas viettää 100-vuotisjuhlaa. 
Tattoon huipennukset – Hamina Bastionin 
marssishow’t – juhlistavatkin torstaina 
Tattoon juhlavuotta, perjantaina Reser-
viupseerikoulua ja lauantaina varusmies-
soittokuntaa. 

– Toivomme RUK:n käyneitä saapumaan 
erityisesti perjantain marssishow’hun. 
Lauantain show’ssa, kuten myös koko 
Tattoo-viikon ohjelmassa, huomioimme 
sen, että varusmiessoittokunnassa on 
palvellut useita tunnettuja muusikoita, 
kertoo festivaalin toiminnanjohtaja Hannu 
Kaukiainen.

Vielä ei ole täysin varmaa, mitä kansain-
välisiä soittokuntia Tattoossa juhlavuonna 
nähdään. Neuvottelut ovat kuitenkin hyvin 
pitkällä Ranskan, Japanin, Yhdysvaltojen, 
Liettuan ja Irlannin kanssa.

NUORISON TAIDONNÄYTTEITÄ JA  
AAMUPÄIVÄKONSERTTEJA

Tuttuun tapaan luvassa on puistokonsert-
teja Kesäpuistossa ja letkeää tunnelmaa 
Tattoo-klubilla. Lasten ja nuorten soitto-
kunnat saapuvat Haminaan jo lauantaina 
1.8. harjoittelemaan. He esittävät oman 
Junior Tattoo -näytöksensä Hamina Bas-
tionissa sunnuntaina. Junioripäivän päättää 
pop-konsertti, jonka pääesiintyjä on vielä 
salaisuus. 

Vuonna 2018 ensimmäisen kerran toteu-
tetut intiimit aamupäiväkonsertit saavat 
myös jatkoa.

– Veimme silloin esityksiä pienempiin ti-
loihin, joissa ei normaalisti ole konsertteja. 
Yleisö nautti musiikista mm. Lipputornissa 
ja Seurahuoneen Marski-kabinetissa, Kau-
kiainen kertoo.

NAUTI SOTILASMUSIIKISTA JO TÄNÄ SYKSYNÄ!

Haminassa on tänä vuonna vietetty 
Sotilasmusiikki 200 -juhlavuotta. Jos 

haluaa nauttia hyvistä rytmeistä jo ennen 
Tattoota, kannattaa kaupungissa piipahtaa 
lokakuussa ja joulukuussa.
Lokakuussa Haminan Wanhalla Työskillä 
järjestetään musiikillinen ja elokuvanäy-
töksen sisältävä illalliskonsertti. Joulukuun 
alussa RUK:n Maneesi-salissa on vuorossa 
vauhdikas ja svengaava joulushow.

– Nämä tapahtumat vastaavat yleisön toi-
veeseen, että Tattoon välivuosinakin olisi 
ohjelmaa, Kaukiainen sanoo.

HAMINA TATTOO 
JUHLII KESÄLLÄ 2020

SOTILASMUSIIKKI 200, SYKSYN 2019 KONSERTIT

PE 11.10. ”LOUNATUULEN TUOMA MIES”
Pianisti Riitta Paakki ja Kaartin soittokunnan jazz-trio
Haminan Wanha Työski klo 19
Liput/illalliskortit: lippu.fi

TI 3.12. HAMINA TATTOON JOULUSHOW
Vauhdikasta joulua – Swinging Christmas
Ilmavoimien Big Band, solistina Inga Söder
RUK:n Maneesi klo 19-21
Liput: lippu.fi

HAMINA TATTOO 30 VUOTTA 3.-8.8.2020

Lipunmyynti: lippu.fi joulukuun 2019 alusta alkaen
Ryhmälippujen tiedustelut jo nyt: 
tattoo@hamina.fi tai 040 199 1426

Tattoon ohjelma: haminatattoo.fi



10 11

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: KOTKAN KAUPUNGINTEATTERI

Kotkan Kaupunginteatteri 
syventyy syksyn ensi-illoissa 
selviytymisen teemaan. Ensi
-iltansa saa M/S Estonian 
tragediasta ammentavan 
musiikkinäytelmän kantaesitys 
ja parisuhdekriisiin pureutuva 
Yksin sinun.
Moni muistaa syyskuisen aamun tasan 25 
vuotta sitten, kun televisiokanavat sylkivät 
kuvaa hyisellä Itämerellä kelluvista orans-
seista pelastusautoista. Matkustaja-au-
tolautta M/S Estonia upposi yöllä lähellä 
Utön saarta, vieden alle tunnissa syvyyksiin 
852 ihmistä. Vain 137 pelastui.

Kuten moni muukin, myös Kotkan Kau-
punginteatterin johtaja ja ohjaaja Miko 
Jaakkola muistaa tragedian hyvin. Vierail-
lessaan Utön saarella myöhemmin, hän 
jutteli tapahtuneesta paikallisten kanssa. 
He kertoivat, kuinka saaren luotsit tulivat 
töihin vapaavuoroiltaan ja asukkaat avasi-
vat ovensa tarjoten lämpöä ja turvaa pelas-
tetuille. Nyt tapahtuneesta on kulunut sen 
verran aikaa, että Jaakkola koki voivansa 
kirjoittaa aiheesta näytelmän.

”M/S Estonia – Alinan selviytymistarina 
perustuu faktoihin eikä viljele salaliittoteo-
rioita. Haluamme kunnioittaa sekä uhreja 
että elossa olevia omaisia. Näytelmän 
fokus on selviytymisessä. Se kuljettaa 
rinnakkain Estonian suuronnettomuut-
ta, päähenkilö Alinan henkilökohtaisen 
elämän tragediaa ja Viron itsenäistymistä”, 
Jaakkola kertoo.

Alinan roolin esittää Ella Mustajärvi. 
”Alinalla on sekä tahtoa että taitoa selvitä. 

Muutoin onnettomuudesta pystyi selviyty-
mään vain tuurilla, sanoo Mustajärvi, joka 
syventyi rooliinsa mm. lukemalla onnetto-
muustutkintaraportteja ja kuuntelemalla 
hätäkeskusnauhoituksia. 

Musiikillisena vahvistuksena – solistina, 
kuorossa ja matkustajana – esiintyy hami-
nalaislähtöinen muusikko Ella Tepponen.

”Näytelmässä kuullaan laulua suomeksi, 
ruotsiksi, eestiksi, venäjäksi ja englanniksi, 
onnettomuudessa mukana olleita kansa-
kuntia kunnioittaen. Mukana on niin 90- 
luvun tunnettua poppia, kuin klassisiakin 
teoksia. Vaikuttava on esimerkiksi Jaakko 
Mäntyjärven Estonian uhreille säveltämä 
latinankielinen kuoroteos, joka on hyvin 
haastava”, Tepponen sanoo.

YKSIN SINUN AVAA PARISUHTEEN HAAVAT

Toinen tunteita herättävistä syksyn ensi-il-
loista on parisuhdekuvaelma Yksin sinun, 
jonka rooleissa nähdään Eeva Hautala ja 
Mikkomarkus Ahtiainen. Anna Krogeruk-
sen kipeänhauskan tekstin on ohjannut 
Jarno Kuosa. 

Näytelmä nostaa esiin kysymyksiä lähei-
syydestä, yksinäisyydestä, kosketuksesta 
ja sen kaipauksesta. Kun kiireisessä ja 
vaativassa arjessa menneisyyden vaietut, 
traagiset asiat syöksyvät pariskunnan – 
Leenan ja Jarimatin – väliin, he ajautuvat 
kohti yksinäisyyttä tässä heidän läheisim-
mässä ihmissuhteessaan. Elämänmakui-
sessa esityksessä on samaistumispintaa 
monelle meistä.

”Yksin sinun on tavallista mutta tärkeää 
teatteria, joka käsittelee ihmisen elämää 
syvällisesti ja monelta kantilta”, sanoo 
ohjaaja Jarno Kuosa.

”Näytelmän päähenkilöt ovat kasvaneet 
erilleen. Kun toinen yrittää, niin toinen ei 
tajua. Oikeastaan kaikkien kannattaa näh-
dä tämä esitys ja peilata sen kautta omaa 
arkeaan: haluaako siinä olla, vai haluaako 
siihen tehdä jonkun muutoksen”, sanoo 
puolestaan näyttelijä Eeva Hautala.

M/S ESTONIA – ALINAN SELVIYTYMISTARINA
Ensi-ilta suurella näyttämöllä 7.9.

YKSIN SINUN 
Ensi-ilta Naapuri-näyttämöllä 21.9.

HEINÄHATTU, VILTTITOSSU JA  
RUBENSIN VELJEKSET
Ensi-ilta suurella näyttämöllä 23.11.

TEATTERITALO JA LIPPUMYYMÄLÄ
Kotkan Kaupunginteatteri
Keskuskatu 15
puh. (05) 234 4199 
teatteriliput@kotka.fi

Lippumyymälä avoinna ti-pe klo 11-17 ja 2 
tuntia ennen esitysten alkua.
Liput myös: lippu.fi

kotkanteatteri.fi

Kotkan Kaupunginteatteri tuo näyttämölle 
M/S Estonian tragedian

HEINÄHATTU JA VILTTITOSSU HAUSKUUTTAVAT PIKKUJOULUAIKAAN

Teatterin ohjelmistossa on luvassa myös hauskaa koko perheelle, 
kun Sinikka ja Tiina Nopolan suosittuun lastenkirjasarjaan 
perustuva Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset saa 
ensi-iltansa. Värikkään ja vauhdikkaan näytelmän ohjaa nuori, 
Teatterikorkeakoulusta keväällä valmistunut ohjaaja Juho Mantere.

”Olen ohjannut useampia lastennäytelmiä. Tämä on minulle erittäin 
mieluisa työ. On hienoa nähdä, kuinka Nopoloiden teksti muuttuu 
puvuiksi ja lavasteiksi Kotkan Kaupunginteatterin kokeneiden 
suunnittelijoiden ja tekijöiden käsissä.”

Marraskuun lopussa ensi-iltansa saava näytelmä on loistava idea 
vaikka lapsiperheiden omaksi pikkujouluhetkeksi teatterissa.
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TEKSTI: ULLA-MAIJA SIEVINEN 
KUVAT: SOKOS HOTEL SEURAHUONE JA  
ULLA-MAIJA SIEVINEN 

Kotkan Original Sokos Hotel Seurahuo-
neen asiakkaat pääsevät nyt remonttien 
jälkeen asumaan aivan uudentyyppisissä 
huoneissa. 

– Keskuskadun varrella olevat sata huonet-
ta on uudistettu täysin. Merellisiä teemoja 
huoneissa on kolmenlaisia: tummahko 
laivan konehuoneteema, beach house 
-idealla suunnitellut raikkaat sini- ja puna-
sävyiset huoneet sekä kapteenin huoneet, 
joihin on haettu vinkkejä 60-luvun laivojen 
varustamohyteistä, kertoo hotellipäällikkö 
Pasi Pekkanen.

Suunnitelmia kehittelemässä on ollut kaksi 
kovan luokan Markoa: sisustusarkkitehti 
Marko Paananen ja Kotkan Seurahuoneen 
myyntiryhmän päällikkö Marko Kokko. 

–  Saimme aika vapaasti suunnitella, ja 
lopputulos on nyt varmaan paras mahdol-

linen, Marko Kokko miettii. – Kun pohdit-
tiin, mikä on tärkeintä hotellihuoneessa, 
vastaus oli ilmiselvä: hyvä sänky. Sänkyjä 
ja yleensä huoneitakin on testailtu koko 
henkilökunnan voimin. Sängyt ovat niin 
hyviä, että jotkut asiakkaat ovat halunneet 
lähtiessään jopa ostaa sängyn mukaan.

Kotkan Seurahuoneella on yhteensä 164 
huonetta, ja väkeä käy vuodessa Kotkan 
kaupungin väkiluvun verran.

Yksi asiakkaista oli työnsä puolesta paljon 
matkustava turkulainen Jukka Sipi.
 –  Kävin täällä ennen remonttia, ja muutos 
on hyvään suuntaan massiivinen. Sängystä 
tykkään, ja ravintolapalvelut ovat moni-
puoliset. Siivoojat antavat nukkua päivällä 
yötyön jälkeen ja palvelu on hyvää. Ainoa 
ongelma on joskus parkkipaikkojen vähyys 
lähistöllä.

Ennen hotellia saivat sen yhteydessä 
olevat ravintolat uudet ilmeensä. Amaril-
lossa herkutellaan burgereilla, pihveillä ja 
meksikolaistyyppisellä ruualla, ja yöelämä 

on vilkasta. On elävää musiikkia, huippuar-
tisteja ja tietysti karaokea.
–  Ranskalaishenkinen bistro Frans & 
Rosalie tarjoaa mutkatonta, tyylikästä, 
ajan hermolla olevaa ruokaa, klassikoita 
ja ruokalistan vaihtuvia annoksia, kuvailee 
ravintolapäällikkö Jorma Tykkä.

Katutason ravintola Venn on ystävien, 
viinien ja nopeiden, trendikkäiden herkku-
jen paikka. Sitä leimaavat suuret ikkunat, 
joista voi seurata Keskuskadun elämää ja 
kulkijoita.

Kotkalainen Krista Salmi ja haminalainen 
Viola Aho kävivät ruokatunnillaan lounaal-
la Frans & Rosaliessa. Se on yksi heidän 
työpaikkansa lounassopimuspaikkoja.

–  Uudistuksen jälkeen tästä on tullut 
viihtyisä ja modernimpi. Erittäin hyvin 
onnistunut ilmeen vaihto, Krista kertoo.

–  Yksi minun lempilounaspaikoistani. 
Hyvää ruokaa, kiva tunnelma, rauhallista 
musiikkia ja himmeät valot, Viola miettii.

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: KYMENMATKAT OY, 
VIKTORIA SHISHKOVA

Unelmien rantalo-
ma Karibialla vai 
risteily Suomenlah-
den saaristolaisky-
liin? Kumman ha-
luaisit toteuttaa – vai 
molemmat? Matkatoimisto 
Kymenmatkat järjestää unel- 
miesi matkan niin kaukomaille 
kuin Kotkan-Haminan seudulle!
Kymenmatkat on yksityinen matkatoi-
misto, joka pärjää tunnetumpien matka-
toimistojen rinnalla hyvällä ja nopealla 
palvelulla sekä luotettavalla tarjonnalla. 
Matkatoimiston johtaja Satu Mäntyvaara 
pitää myös toimiston hintatasoa kilpailu-
kykyisenä.

– Pariskunnat ympäri Suomen ostavat 
meiltä häämatkoja esimerkiksi Mauritiuk-
selle ja Aruballe. Argentiinan kiertomatkat 
ja Armenian matkat ovat myös kysyttyjä. 
Tänä syksynä tarjoamme kaupunkimatkoja 
tunnelmallisille Keski-Euroopan jouluto-
reille, Mäntyvaara kertoo tarjonnasta.

TEEMAMATKOJA JA RYHMÄMATKOJA 
JO 6 HENGELLE

Valmiita matkapaketteja löytyy Kymen-
matkojen verkkosivuilta kymmeniä, jos ei 

jopa satoja. Teemamatkoissa 
on tarjolla esimerkiksi Har-

ry Potter ja James Bond 
-teemaiset matkat 
sekä formulamatkat. 
Matkoja räätälöi-
dään tietenkin myös 
ryhmien toiveiden 
mukaan. Lento- ja lai-

varyhmissä ryhmäkoon 
tulee olla vähintään 10 

henkeä, mutta junamat-
koilla jo 6 hengen ryhmä voi 

kääntyä Kymenmatkojen puoleen.

– Olemme järjestäneet monia toiveiden 
mukaisia ryhmämatkoja Eurooppaan, 
liittyen esimerkiksi viinin tai oluen mais-
teluun.

HELPOT MATKAPAKETIT 
KOTKAN-HAMINAN SEUDULLE

Ryhmät ja lapsiperheet ovat löytäneet 
Kymenmatkojen tarjoamat paketit Kot-
kan-Haminan seudulle. Esimerkiksi Kotkan 
maine puutarhakaupunkina tuo seudulle 
jatkuvasti uusia matkailijoita. Ryhmille 
järjestetään koko matka ruokailuineen, yö-
pymisineen, ohjelmineen ja opastuksineen.

– Paikallisena toimistona tunnemme 
seudun ja voimme luoda matkapaketin 
juuri sen mukaan, mitä ryhmän toiveisiin 
kuuluu. Kotkan vetonaulat ovat puistojen 
lisäksi Merikeskus Vellamo, Maretarium ja 
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja. 
Haminassa vetää kaupungin sotilashistoria 
ja idempänä Salpalinja. Merelle mieli-
vät saavat kauttamme risteilyn vaikka 

Kaunissaareen tai Tammioon, Mäntyvaara 
esittelee seudun tarjontaa.

LUOKKARETKET, KOKOUKSET JA  
PAIKALLISTEN OPPAIDEN VÄLITYS

Kymenmatkat toimii myös paikallisten 
oppaiden välittäjänä seudulla. Lisäksi 
toimisto järjestää seudulle kokousmatkoja 
sekä koululaisille leirikoulu- ja luokkaretki-
matkoja. Luokkaretkiryhmä voi esimerkiksi 
etsiä Kadonnutta käskykirjettä Haminan 
linnoituksen valleilta tai seilata Kotkan 
edustalla ja etsiä Joe Silmäpuolen vuosi-
kymmeniä sitten kätkemää aarrearkkua 
saaresta. Paketit ovat koululaisryhmät 
huomioiden kukkaroystävällisiä.

Jos matkakuume kohoaa, Kymenmatkojen 
toimisto löytyy Karhulan keskustasta.

– Tervetuloa, palvelemme sinua sydämellä! 
Kannattaa tutkia tarjontaa myös verkko-
sivuiltamme, jossa on lisäksi auttavainen 
chat-palvelu, Satu Mäntyvaara rohkaisee.

AFRIKAN SAFARILLE, ARMENIAAN VAI  
KOTKAN AALTO-KOHTEISIIN?
Katso tarjonta netistä, kysy lisää chatissa tai 
tule paikan päälle!

KYMENMATKAT OY
Karhulantie 32-34 
Kotka (Karhula)
Puh. 05 211 1600 
kymenmatkat@kymenmatkat.fi

kymenmatkat.fi

Sata Seurahuoneen huonetta koki muutoksen, 
kun kaksi Markoa yhdistivät osaamisensa
Sekä hotelli että ravintolat ovat saaneet uudet ilmeet

Unelmiesi matka on lähempänä kuin arvaatkaan
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 Maistuvaa  ruokaa  
ainutlaatuisessa  ympäristössä

NEW
G R A A F I N E N  S U U N N I T T E L U
T E I P PAU K S E T  &  J U L K I S I V U T
MARKKINOINTI & BRÄNDI

NIKO SOARES 044 2316 491
NIKO@MAINOSHUIKEA.FI -  WWW.MAINOSHUIKEA.FI

KAIKKI PAINOTUOTTEET - JO VUODESTA 1982

Gutzeitintie 12, 48100 KOTKA | Puh. 05 212380

info@painotalowestman.fi

www.painotalowestman.fi



Tervetuloa 
oppimaan ja viihtymään!
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