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Ennätyksellisen vilkas loppukesän viikonvaihde
Länsi-Kymen Kulttuuritien reitillä
Länsi-Kymen Kulttuuritien nähtävyyskohteissa, matkailupalveluissa ja tapahtumissa on
palveltu tänäkin vuonna jo lähes 700 000 asiakasta. Viime vuoden hellekesään verrattuna
lähes kaikissa reitin sisäkohteissa sekä mm. Arboretum Mustilassa on ollut tänä kesänä
selvästi enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten.
Kulttuuritieyhdistyksen pohjoisimmissa yhteistyökohteissa Verlassa ja Iitin Vuolenkoskella
kesä on ollut matkailijamääriltään odotetun hyvä. Vuolenkosken lauantaiaamujen kesätori
sai uusia asiakkaita Heinolasta käynnistetyistä laivaristeilyistä, ja parhaana toriaamuna asiakkaiden yhteismäärä on kuuleman mukaan noussut yli 1500:aan.
Maailmanperintökohde Verla hankki puolestaan lisänäkyvyyttä ja uusia kävijöitä asuntomessujen oheiskohteena. Messujen myötä syntynyt majoitustilojen kysyntäpiikki heijastui
selvästi myös SF-Caravan Leininrannan asiakasmäärään Iitissä. Karavaanareita saapui alueen
35 vieraspaikalle niin runsaasti, että jopa yli 10 matkailuajoneuvoa päivässä joutui hakemaan
yöparkkinsa muualta.
Messuyleisön osuus näkyi myös huoltoasemien ja niiden ravitsemispalvelujen puolella.

Kouvolasta Lahden kautta Loviisaan järjestetyt
kaksi höyryjunaretkeä saivat huippusuosion
Päättynyt maaseutualueen matkailuviikonloppu läntisessä Kymenlaaksossa ja varsinkin Kulttuuritien reitin Loviisan puoleisissa kohteissa oli erittäin vilkas. Loviisan Wanhat Talot -tapahtumaan
ja sen ympärille rakentuneeseen suureen kaupunkifestivaaliin saapui kahtena tapahtumapäivänä
yhteensä yli 15 000 ihmistä.
Loviisan Wanhojen Talojen vetovoima heijastui myös Kouvolan eteläosien palveluiden kysyntään.
Lauantaina LWT:n päiväohjelma päättyi klo 17 alkaneeseen UMO:n loppuunmyytyyn jazzkonserttiin vuonna 1865 avatussa Loviisan Kappeli -ravintolassa.
Noteeraamisen arvoinen asia Kulttuuritiellä oli myös perjantai-illan Inkjazz-konserttiin Ankkapurhan teollisuusmuseoon suuntautunut yleisöryntäys. Siellä konserttitilana käytetään Inkeroisten kartonkitehtaan suurelta osin jo 1870-luvulla rakennettua rakennusta koskenrannassa.
Kouvolasta Lahden kautta Loviisan LWT-tapahtumaan järjestetyt lauantain ja sunnuntain
höyryjunaretketkin kokivat matkailijaryntäyksen. Junan 280 istuinpaikkaa eivät riittäneet,
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vaan vaunujen käytävät täyttyivät kymmenistä seisovista matkustajista. Juna otti Loviisaan
menijöitä kyytiin myös maaseudun vanhoilta asemalaitureilta ja seisakkeilta.

Elokuun viimeisen viikonlopun toiseksi vetovoimaisimmaksi tapahtumaksi Kulttuuritiellä ylsi
jälleen Jokelan kotiseutumuseon järjestämät Vanhan ajan päivät lähes 4000:een nousseella
kävijämäärällään. Vanhoja maatalouden koneita, laitteita ja työmenetelmiä esittelevä museo
sijaitsee Loviisan Ruotsinkylässä lähellä Kouvolan etelärajaa.
Ja Strömforsin ruukin puodeissa, LWT-taloissa, ravintoloissa ja museopajan taontanäytöksissä
kävi yhteensä lähes 1000 asiakasta Loviisan Ruotsinpyhtäällä.
Kouvolan Elimäellä lauantaina järjestetty Mustilan Taimipäivä täytti puolestaan kaikki arboretumin viereiset pysäköintipaikat ja lähimmän peltoalueenkin ääriään myöten. Bussiryhmiäkin
saapui taimiostoksille kymmenkunta.
Sadonkorjuuaikaa juhlistetaan Elimäellä vielä syyskuun toisena viikonloppuna järjestettävillä
Pestoomarkkinoilla ja Lähiruokamessuilla. Poutasäällä näihin kahteen tapahtumaan odotetaan
saapuvaksi yhteensä noin 10 000 asiakasta.
Iitin Kirkonkylän kylätalon kahvilan, käsityömyymälän ja taidenäyttelyjen aukiolo päättyy ensi
sunnuntaina. Talon kävijämäärä yltää tänäkin kesänä jälleen selvästi yli 20 000:een.
Ja Vuolenkosken suositulla kesätorilla palvellaan asiakkaita peräti syyskuun viimeiseen lauantaihin saakka. Läpi vuoden avoinna olevan Iitin Maatilatorinkin kesäkausi on ollut vahva.
Lähi- ja luomuruoan merkitys on korostunut entisestään tuottajien yhteisen suoramyyntipaikan
asiakaskunnassa.

