
 

 

BUSSIRETKI KYLILLE 
Kymenlaakson kylät ry yhteistyökumppaneineen järjestää ilmaiset bussiretket 

Avoimet Kylät -päivänä la 10.6. viiteen kyläkohteeseen. Lähde mukaan retkelle 

tutustumaan Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson kylien elämään. Bussiretket ovat 

kaikille avoimia ja maksuttomia, ruokailu on kohteissa omakustanteinen. 

 

Retki 1. Pohjois-Kymenlaakso klo 8.15 – 16.00 

Kouvolan linja-autoasema – Vuolenkoski - Raussila - Ummeljoki - Kvl linja-autoasema 

Retki 2. Etelä-Kymenlaakso 10.00 – 16.45 

Hamina/Kotka linja-autoasemat - Hirvikoski - Tavastila – Hamina/Kotka linja-

autoasemat 

 

Ilmoittautuminen avautuu to 18.5. osoitteessa: 

www.kymenlaaksonkylat.fi. 

Matkalla mukana Voimateatterin Kymijoki antologian roolioppaat (retki 1) 

ja etelän alueoppaat (retki 2). 

 

Lisätietoa: Elina Seppänen, elina.seppanen@kymenkylat.fi, p. 040 184 3576 

 

TERVETULOA MUKAAN! 

 

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/
mailto:elina.seppanen@kymenkylat.fi


 

 

Retki 1. Pohjois-Kymenlaakso (Vuolenkoski – Raussila – Ummeljoki) 

8:15 Lähtö Kouvolan linja-autoasemalta 

9:15 Vuolenkoski 

Aloitamme päivän tutustumalla Vuolenkosken koulun piha-alueeseen ja rakenteilla olevaan 

liikuntahalliin, jonka jälkeen siirrymme Kesätorille. Kauniissa järvimaisemissa vapaata 

oleskelua ja aamukahvittelua kesätorilla. 

10:30 Lähtö Vuolenkoskelta 

11:45 Raussila 

Raussilan Mylly- ja sahaosuuskunnan työnäytöksiä, rooleissa yli 100-v. vehnämylly ja vähän 

"uudempi" raamisaha. Myynnissä Myllyn tuotteita. Tuotteita ja toimintaa esittelee Tilatuote, 

Raussilan Rengas, metsästysseura ja kyläyhdistys. Kylätalolla valokuvanäyttely ”100 kuvaa”. 

Ruokailu: 

Kasvisjuureskeitto, sis. leipä ja juoma 6€ 

Reilumpi makkara+salaatti -annos, sis. leipä ja juoma 6€ 

Valmistettu Raussilan maamiesseuran makkarajoukkueen Imatran makkarafestien 

voittajajoukkueen reseptillä. 

13:15 Lähtö Raussilasta 

13:45 Ummeljoki 

Vuoden 2017 kymenlaaksolaisen kylän palkitsemistilaisuus (Kymenlaakson Kylät ry:n pj Sami 

Porkka ja Maakuntahallituksen pj Harri Helminen). Kisailua ja hevosajelua koulun pihapiirissä, 

tarinoita ja musisointia Sörkan (Työväen yhdistyksen) lavalla.  

15:30 Lähtö Ummeljoelta 

16:00 Paluu Kouvolan linja-autoasemalle 

- Ilmoittautuminen avautuu torstaina 18.5.2017 osoitteessa www.kymenlaaksonkylat.fi. Retki on 

kaikille avoin ja maksuton, lounas omakustanteinen. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä. 

- Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen jälkeen saat paluuviestinä vahvistuksen. 

- Varaathan retkelle mukaan käteistä mahdollista ruokailua ja ostoksia varten. 

- Kuljetus: Linjaliikenne Martti Laurila Oy 

- Kymenlaakson Kylät ry pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/


 

 

Retki 2. Etelä-Kymenlaakso (Hirvikoski – Tavastila) 

10:00 Haminan linja-autoasema 

10:20  Karhulan linja-autoasema 

10:40 Kotkan linja-autoasema  

11:15 Hirvikoski, Pyhtää 

Lossinrannan kesätapahtuma. Tapahtumassa mm. puffetti, elävää musiikkia, 

kasvisvärjäysnäytös sekä moottorisahataiteilija, tekee puusta erilaisia eläimiä. Torimyynnissä 

on myytävänä paljon erilaisia tuotteita mm. tuoreita leivonnaisia ja lakuja sekä käsitöitä. 

Ruokailu: 

Keittolounas, sis. leipä ja juoma, 5€ 

13:30 lähtö Hirvikoskelta 

14:15  Tavastila, Kotka 

Peltopärinät Tavastilan koulun pihapiirissä. Iltapäivän aikana ihaillaan Kymen 

Automobiilikerhon vanhoja autoja, jotka pysähtyvät rastipisteelle koulun pihaan. Lisäksi 

rivitanssia, elävää musaa, ohjelmaa, myyjäiset sekä herkuttelua kaiken ikäisille. Jälkikasvulle 

maatilakoneita ja -eläimiä, keppariagilityä ja wanhan ajan askartelua klo 13.00-17.00. 

15:45 lähtö Tavastilasta 

16:00  Haminan linja-autoasema 

16:20  Karhulan linja-autoasema 

16:45  Kotkan linja-autoasema 

- Ilmoittautuminen avautuu torstaina 18.5.2017 osoitteessa www.kymenlaaksonkylat.fi. Retki on 

kaikille avoin ja maksuton, lounas omakustanteinen. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä. 

- Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen jälkeen saat paluuviestinä vahvistuksen. 

- Varaathan retkelle mukaan käteistä mahdollista ruokailua ja ostoksia varten. 

- Kuljetus: Jyrkilä Oy 

- Kymenlaakson Kylät ry pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

http://www.kymenlaaksonkylat.fi/

