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Länsi-Kymen Kulttuuritien Opastuskeskus avataan
Kauppakeskus Veturissa Kouvolassa lauantaina 8.6.2019
Opastuskeskuksessa esitellään valokuvien ja videotallenteiden välityksellä reittialueen nähtävyyskohteita, taide-ja kulttuuritapahtumia ja ohjelmallisia luontomatkailupalveluja.
Näyttelytila on jaettu Länsi-Kymen Kulttuuritien reitin mukaisesti neljään osastoon:
Pohjois-Kouvolan ja Etelä-Kouvolan osastoihin sekä Iitin ja Loviisan osastoihin.
Opastuskeskuksen avauspäivänä matkailuoppaat ja -yrittäjät ja useiden tapahtumajärjestäjien edustajat esittelevät omien reittialueittensa parhaita kesäkohteita.
Musiikkiesityksiä sisältävä Opastuskeskuksen avauspäivän ohjelma alkaa klo 12.00.
Ohjelman juontaa Piia Kleimola.

Kesätapahtumien ja päänähtävyyksien alueellinen kattaus
110 km:n pituisella Länsi-Kymen Kulttuuritien reitillä
Länsi-Kymen Kulttuuritien eteläisin kohde on Svartholman merilinnoitussaari Loviisan edustalla
Suomenlahdella. Pohjoisimmat nähtävyydet ovat puolestaan Maailmanperintökohde Verla
Kouvolan Jaalassa sekä Kimolan kanava Iitissä.

Muita kulttuuripainotteisen matkailureitin yhteistyötahoja ovat mm.
Ankkapurhan Kulttuuripuisto ja Teollisuusmuseo, Arboretum Mustila, Bongan linna, Eija’s Garden,
Elimäen Lähiruokamessut, Elimäen Pestoomarkkinat, Heinolan Laivaosakeyhtiö, Iitin Maatilatori,
Iitin Musiikkijuhlat, Inkjazz, Kettumäen kansanpuisto ja Kotiseututalo, Korvenkylän kesäteatteri,
Kouvolatalo, Kulttuurikeskus Almintalo, Kuusankosken Taideruukki, Kuusankoskitalo, Kymijoen
esittävän taiteen tuki ry, Kymi Sinfonietta, Loviisan Avoimet puutarhat, Loviisan Sibeliuspäivät,
Loviisan Wanhat Talot, Moision kartano, Perheniemen kyläyhdistys, Perheniemen opisto,
Poikilomuseot, Seikkailuviikari Oy, SF-Caravan Leininranta, Strömforsin ruukki, Vuolenkosken
kyläyhdistys ja Yli-Kaitalan matkailutila.
Kulttuuritien kohteiden joukossa on lisäksi kahdeksan arvokasta kirkkoa vuosilta 1460-1929 ja
peräti 18 museota sekä lukuisia muita suojeltuja kulttuuri- ja luontonähtävyyksiä. Niiden ohessa
Kulttuuritien kohteissa järjestetään kesän aikana mm. kymmeniä taidenäyttelyjä ja kesäteatteriesityksiä.
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Kaikkiaan Länsi-Kymen Kulttuuritien reittikohteissa ja -tapahtumissa palvellaan vuosittain
700 000 – 800 000 asiakasta. Asiakasmäärään eivät sisälly reitin luontoretkeilykohteiden kävijät.

Lähiruokaa, kesätoreja, tanssilavoja ja veneretkiä
Reitillä on myös hyviä uimarantoja, kesätoreja, maalaismarkkinoita, kotieläinpihoja, tanssilavoja
ja hyvin järjestettyjä melonta-, kalastus- ja veneretkipalveluja Kymijoelle, Iitin ja Verlan järville
sekä merelle Ahvenkoskenlahdelle.
Myös lähiruuan tuottajat ja jalostajat palvelevat yhteisvoimin Kulttuuritien kulkijoita. Esimerkiksi
Loviisan Ahvenkoskella meren rannassa kalastajapariskunta Ben ja Disa Henrikssonin kalakauppa
Fisherman’s Food myy laadukkaita tuotteitaan rantaterassinsa vanhasta suolamakasiinista.
Elimäen puolella esim. Sipilän mansikkatilalta voi käydä ostamassa tai poimimassa itse kesän
maukkaimmat mansikat, ja ryhmille avaa kahvion ovensa myös Paavolan kotijuustola, jonka
tuotevalikoimaan kuuluu myös tuoremaitojugurtit.
Mustila Viinin juomavalikoima ja muut tuotteet ovat tarjolla puolestaan Arboretum Mustilan
viereisissä Viinipuodissa ja -tuvassa.
Iitissä lähiruuan suosituin myyntipaikka on Iitin Maatilatori Kausalassa. Sen lihatiskin ja muiden
osastojen tuotteita syövät ja juovat kymmenet tuhannet ihmiset ympäri vuoden.
Herkuttelun, veneilyn ja uinnin ohessa kenties läheisimmin maaseudun kesä välittyy kuitenkin
Kulttuuritien kulkijoille kumpuilevien laidun- ja kukkaniittyjen, viljapeltojen, kalliometsiköiden
ja kauniiden rantamaisemien äärellä – meluttoman hiljaisuuden ja linnunlaulun ympäröimänä.

Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys esittää Kauppakeskus Veturille
suuren kiitoksen mahdollisuudestaan esitellä kauppakeskuksen
kauneimmassa sisäaulassa näitä alueellisia taide- ja kulttuurikohteita sekä muita reittialueemme hienoja nähtävyyksiä ja
monipuolisia matkailupalveluja.

