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Länsi-Kymen Kulttuuritien varteen
aletaan pystyttää reitin infotauluja
Kouvolan, Iitin ja Loviisan kulttuurinähtävyyksiä ja -tapahtumia ja useita matkailupalveluja yhdistävän
Länsi-Kymen Kulttuuritien kohteissa ylitettiin viime viikonloppuna 300 000 kesäasiakkaan raja.
Alkukesän suosituimmat nähtävyyskohteet reitin pohjoispäässä ovat olleet Arboretum Mustila
oheispalveluineen Kouvolan Elimäellä sekä Suomen kauneimmaksi kyläksi vuonna 1990 äänestetty
Iitin Kirkonkylä kesätapahtumineen.
Myös Maailmanperintökohde Verlassa, Kuusankosken Taideruukissa ja Moision kartanossa Elimäellä
on ollut vilkas alkukesä – samoin Kallioniemen ja Saukonkallion tanssilavoilla Korialla ja Iitissä.
Kulttuuritien eteläosien vetovoimaisimpia kulttuurinähtävyyksiä ovat Loviisan vanhat puutalokorttelit
ja linnoitukset sekä 320 vuotta tänä vuonna täyttävä Strömforsin ruukki useine kesätapahtumineen.
Loviisan Laivasillan alueen kesäravintolat ovat myös säilyttäneet vahvan vetovoimansa, ja Riitta Nelimarkan Bongan linnasta on tullut erittäin suosittu taideretkien kohde Loviisan kirkon vieressä.
Anjalan alueelta Kulttuuritien yhteistyöjoukkoon keväällä liittyneistä etäkohteista suosituimmat ovat
Ankkapurhan kulttuuripuisto nähtävyyksineen ja tapahtumineen sekä Korvenkylän kesäteatteri. Se on
yhä Kouvolan seudun suosituin kesänäyttämö.

Keskikesän tapahtumavyöry
Yhteisiä vetovoimatekijöitä reitin eri osissa ovat mm. vanhat kirkot ja rakennusmiljööt Kymijoen tai
merenrannan kaunistamassa kulttuurimaisemassa sekä yleisön suosimat taidenäyttelyt, kesäteatterit,
museot ja konsertit, mutta myös puutarha- ja käsityökohteet.
Vuosina 1460-1929 valmistuneet reitin kahdeksan arvokasta kirkkoa toimivat seurakuntatilaisuuksien
ohessa myös monien konserttien ja muiden esitysten tapahtumatiloina. Lisäksi Kulttuuritiellä voi käydä
tutustumassa reittialueen paikallishistoriaan ja kuvataiteeseen peräti 18 museossa ja museaalisesti
hoidetussa näyttelytilassa.
Kysytyin palvelu on kuitenkin ”hyvä ruokapaikka”. Niistä suosituin on Kausalan länsipuolella sijaitseva
Matkakeidas Iitissä. Ruokailijamääriään on lisännyt tuntuvasti myös Ravintola Kymin Huvila Kuusankoskella.
Laadukkaan ja tuoreen ruoan ystäviä palvellaan reitin ravintoloiden ja kahviloiden ohessa myös maatilaja kesätoreilla sekä Loviisan, Kausalan ja Elimäen markkinoilla ja syyskuussa Elimäen Lähiruokamessuilla.
Seuraavien kolmen viikon aikana Kulttuuritien reitillä järjestetään lähes 100 kesätapahtumaa ja näyttelyt,
kesäteatterit, tanssilavat, ravintolat, kylätalot ja -kaupat, kirkot, kesätorit ja käsityöpuodit saavat tuhansia
asiakkaita. Päivämatkan sijasta moni kauempaa tullut jää reitin lähelle pitemmäksikin aikaa nauttimaan
tarjolla olevista palveluista ja kartuttamaan seudullista matkailutuloa.
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Kulttuuritielle opastustauluja
Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys teettää parhaillaan reitin varteen ja kohteisiin esille laitettavaksi
ensimmäiset koko reittiä esittelevät opastustaulut. Infotauluille on saatu taloudellista tukea mm.
JEV-säätiöltä ja Kymin 100-vuotissäätiöltä.
Infotaulut sisältävät QR-koodilla avautuvan reittikartan kohdenumeroineen sekä yhdeksän valokuvaa
reitin eri osista.

