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LÖYTÖRETKIEN 
LUMOAVA 

LINNOITUS
Historian havinaa Linnoituspolulla, 

puutalokortteleissa ja vanhoilla pihoilla

Jukka Rintala, 
Oiva Toikka ja 

Tove Jansson
Taide ihastuttaa Haminan kesässä

Makuja ja elämyksiä 
maaseudulta

Saisiko olla palvipossua tai ralliajelua?

KIVIKASVOT SYNTYI 
HAMINASSA

Matti ”Fredi” Siitosen RUK-muistoja
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HAMINAN LINNOITUS JA LUONTO 
ON AINA AVOINNA

Lumettoman ja harmaan talven jälkeen odotimme innolla 
kevään valoisuutta ja tulevaa Hamina Tattoo -kesää. Teimme 
innokkaina sotilasmusiikkifestivaalin viestintää ja suunnitel-
mia muidenkin kesätapahtumien markkinoimisesta. Muis-
tan hyvin, kun talvilomallani helmikuun lopussa tuli tieto 
ensimmäisestä koronatartunnasta Suomessa. Enpä silloin 
arvannut, mihin se johtaa.

Pikkuhiljaa kaikki muuttui. Peruimme myyntitapahtumia 
ja messuja sekä laitoimme tulevan matkailukauden markki-
nointitoimenpiteet jäihin. Lopulta Hamina Tattoo -festivaa-
likin päätettiin siirtää vuodelle 2021 eikä Hamina Bastionin 
tapahtumakautta toukokuussa aloitettu.

Mitä meille nyt tapahtuu? Näin mietti moni Haminan 
asukas ja yrittäjä. Moni pohtii ehkä edelleen. Varmuutta 
tulevasta ei kai tiedä meistä kukaan.

On ollut kuitenkin hienoa huomata, mitä kaikkea Ha-
minassa jo on, ja mitä voimme edelleen kehittää erikoisesta 
tilanteesta huolimatta. Kaupunkilaiset on tänä keväänä otet-
tu uudella tavalla mukaan eri hankkeisiin. Suunnittelemme 
esimerkiksi uudistettavaa Kesäpuistoa yhdessä asukkaiden 
kanssa.

Matkailua ja lähiretkeilyä ajatellen Hamina on upea ym-
pyräkaupunki, jonka ainutlaatuinen historia ja linnoitus tar-
joavat paljon näkemisen arvoista. Täällä voi kävellä hienoilla 
valleilla ja Linnoituspolulla, poiketa museoihin ja kahviloihin 

tai vain nauttia luonnon kauneudesta. Luontopolkuja ja kaunii-
ta luontokohteita löytyy niin maaseudulta kuin kaupungin kes-
kustan läheisyydestä. Meren tuoksun voi aistia Tervasaaressa, 
vain kävelymatkan päässä kauppatorilta. Jos aikatauluun sopii, 
Tervasaaresta voi lähteä piipahtamaan merelle ja itäisen Suo-
menlahden saaristoon.   

Edessä on erilainen Haminan kesä 2020. Vaikka suuret ta-
pahtumat ovat muuttuneet vähän pienemmiksi, kesän taidetar-
jonta on ihan maailmanluokan tasoa! Eikä 30-vuotiasta Hamina 
Tattootakaan ole kokonaan unohdettu.                  

Onhan meillä myös satametrisessä salossa liehuva maailman 
suurin Suomen siniristilippu, joka toivottaa eri suunnista saapujat 
– niin asukkaat kuin vierailijat – tervetulleiksi Haminaan.

Iloitaan siis siitä mitä meillä on. Haminan linnoitus ja kaunis 
luonto ovat aina avoinna! Toivottavasti saamme osamme koti-
maan matkailun odotetusta lisääntymisestä, sillä vaikka suuria 
tapahtumia ei tänä kesänä olekaan, meillä on todella paljon näh-
tävää ja koettavaa. 

Kuten kaupunginjohtajamme totesi, 
tule testaamaan, saako Hamina pääsi pyörälle!

Minna Nordström
viestintäpäällikkö
Haminan kaupunki
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1. Upea linnoitus ja ympyräkadut
Tutustu elämään linnoituksessa ja näe historiaa 
huokuvat kohteet sivuilla 8-11.

2. Viehättävät uimarannat
Katso niiden kaikkien osoitteet sivulta 24.

3. Sotilaskaupungin henki
Lue Matti ”Fredi” Siitosen ja Rita Maasillan 
kokemukset RUK-ajoilta sivulta 19.

Parhautta
Haminassa x3
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VOIHELLI JÄNIS

Tullimakasiininranta

ETÄISYYKSIÄ   
RAATIHUONEELTA KÄVELLEN

Hamina Bastioni 300 m n. 4min
RUK:n päärakennus 200 m  n. 3min
Kauppatori 300 m n. 4min 
Kesänfo Lipputorni 400 m n. 4min
SpaHotel/uimahalli 500 m n. 6min
Vallikenttä 800 m n. 9min
Urheilukenttä 500 m n. 5min
Linja-autoasema 700 m n. 8min 
Suurlippu 1000 m n. 15min
Tervasaari 1300 m n. 18min

TERVASAAREN VIERASVENESATAMA 
Tervasaari, 60 º 33,5’ N/ 27 º 11,1 E 
Lisätietoa venepaikoista: www.visithamina.fi

Junayhteydet lähiseudulle: www.vr.fi 
Bussiaikataulut: www.matkahuolto.fi

SAAPUMINEN HAMINAAN

REITTI A: Helsingin suunnalta

REITTI B: Vaalimaan suunnalta

Tuloreitti Helsingin suunnalta

Tuloreitti Vaalimaan suunnalta

Matkailuinfo

Majoitus

Kahvila/ baari

Ravintola/ lounaspaikka

Ruokakauppa

Suurlippu ja lippupuistot

Posti

Rantalentopallo

Uimapaikka

Pienten koirien koirapuisto

A

B

B

Vierasvenesatama

Tuloreitti Lappeenrannan 
suunnalta

C

Käteisnosto

Parkkipaikka
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http://www.matkahuolto.fi
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Kohtaa linnoitusta ympäröivät 
vallihaudat, kaupunkia nosto-
silloin suojanneet portit sekä 
vaikuttavat tykkiasemat, 
tunnelit ja holvit Linnoituspolulla!
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LÖYTÖRETKIEN 
LUMOAVA LINNOITUS

Matti ja Aila Sahala remontoivat Römpötin talon täysin, mutta vanhaa kunnioittaen. 
Talon ikkunat ovat alkuperäiset. Remontin vaiheita voi muistella valokuvista.

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: HAMINAN KAUPUNKI, AILA JA MATTI SAHALA, 
LASSE TORRI

Haminan tähdenmuotoinen, keskustaa ympäröivä linnoitus on peräisin 1700-luvulta. Linnoitusvallien 
sisälle kätkeytyy monia mielenkiintoisia tarinoita. Tutustu ihastuttaviin puutarhoihin Linnoituksen 
Wanhat Pihat -tapahtumassa, ja kävele linnoitusvalleilla uutta Linnoituspolkua pitkin.

Haminan linnoituskeskustan kätköissä on 
kauniita, hyvin säilyneitä puutalokorttelei-
ta, jotka herättävät uteliaisuuden. Keitähän 
noissa asuu? Millaisiahan porttien takana 
olevat pihat ovat?

Haminan Linnoituksen Wanhat Talot ry:n 
jäsenet – näiden ihastuttavien vanhojen ta-
lojen asukkaat – vastaavat pihoista kiinnos-
tuneiden toiveisiin joka toinen vuosi. Silloin 
yleisö pääsee tutustumaan pihoihin Hami-
nan Wanhat Pihat -tapahtumassa. Tapahtu-
ma järjestetään yhtä aikaa ja yhteistyössä 
kansainvälisen Hamina Tattoo -sotilasmu-
siikkifestivaalin kanssa, joten samaan aikaan 
Haminassa on paljon muutakin koettavaa ja 
mukavan kansainvälinen fiilis.

Matti ja Aila Sahala ovat yhden vanhan 
talon onnellisia asukkaita. Heidän kotin-
sa, empiretyylinen puutalo, on rakennettu 
vuonna 1826. Talon rakennutti merikaptee-
ni Johan Römpötti, jonka mukaan talo on 
saanut nimensä.

1930-luvulla talo siirtyi Römpötin suvul-
ta Haminan seurakunnalle ja sen jälkeen 
1960-luvulla Pelastusarmeijalle. Talossa on 
toiminut niin pyhäkoulu kuin Pelastusar-
meijan kirpputori. Sotien aikaan talo toimi 
kansakouluna.

MATTI JA AILA SAHALA OSTIVAT 
TALON VUONNA 1985 
- Talon kunnostaminen oli melkoinen urak-
ka. Täällä ei ollut vesijohtoja eikä viemäreitä 

ja sähköt sekä veranta jouduttiin uusimaan 
kokonaan. Halusimme säilyttää talon vanhan 
hengen mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi 
alkuperäiset ikkunat olemme kunnostaneet 
yksi kerrallaan, Sahalat kertovat.

Tattoo-vuosina järjestettävän Linnoituksen Wanhat Pihat -tapahtuman aikana pihalla riittää vilskettä. 

KUKKIVA PIHA IHASTUTTAA
Kun Sahalat hankkivat talon, pihalla ei ollut 
juurikaan kukkia. Vuosien mittaan he ovat 
istuttaneet penkkeihin erilaisia kasveja. 
Värikkäissä penkeissä kasvaa pioneja, mal-
vaa, ukonhattua ja päivänliljaa. Daaliat eli 
joriinit ovat peräisin 1950-luvulta. Niiden 
juurakot nostetaan syksyisin ylös ja talvete-
taan ulkorakennuksessa. Monenlaiset ruusut 
kukkivat läpi kesän, ja syksyisin pihalla heh-
kuvat syysleimut. Pihan pohja on luonnon-
tilassa olevaa nurmea. Pihapiiriin astuessa 
tuntuukin siltä, kuin hyppäisi ainakin 100 
vuotta ajassa taaksepäin.

- Emme ole tarkoituksella halunneet uu-
distaa pihaa nykyaikaiseksi, siistiksi nurmi-
koksi, vaan pohja on haluttu säilyttää alku-
peräisenä, Matti kertoo.

- Kukkiviksi kasveiksi on tullut automaat-
tisesti valittua sellaisia, jotka sopivat van-
halle pihalle. Kasveja on saatu myös mui-
den Haminan vanhojen talojen asukkailta. 
Metsäruusu on tuotu Matin isän kotitalon 
pihalta Karjalasta, Aila jatkaa.
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PIHATAPAHTUMASSA KÄY YLI 6000 
VIERASTA
Kun Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifestivaa-
li järjestetään taas elokuussa 2021, Römpö-
tin talon piha avautuu yleisölle, samoin kuin 
14 muutakin Linnoituksen vanhaa pihaa.
- Viiden päivän aikana pihalla käy noin 6000 
vierasta. Ihmiset usein hämmästyvät sisäpi-
han koosta. Monet tulevat myös muistele-
maan ja kertomaan, kuinka he ovat käyneet 
talossamme esimerkiksi koulua, pyhäkoulua 
tai poikakerhoa, Matti ja Aila kertovat.
Römpötin talon pihalla on tapahtuman ai-
kana myös ilmaisia pihakonsertteja sekä tut-
tavapiiristä löytyvien käsityöläisten myyn-
tinäyttelyjä.

- Päivät ovat pitkiä, emmekä aina ehdi 
huolehtia omista välipaloistammekaan. Sil-
loin voimme piipahtaa pihakahviloissa tai 
tapas-baarissa naapureiden vanhojen talojen 
pihoilla. 

UUSI LINNOITUSPOLKU 
KIERRÄTTÄÄ VALLEILLA
Wanhojen Pihojen lisäksi Haminassa kan-
nattaa kokea uusi, kesällä 2019 perustettu, 
opastettu Linnoituspolku. Kävelyreitti alkaa 
Lipputornilta, kiertää linnoitusvalleja mu-
kaillen keskustan ympäri ja päättyy Raati-
huoneentorille, linnoituksen keskipisteeseen.

Linnoituspolun pituus on noin 4,5 kilomet-
riä. Sen varrella on seitsemän opastaulua, 
joissa kerrotaan polun varren nähtävyyk-
sistä. Opastaulujen QR-koodien kautta voi 
lukea lisää tietoa kohteista ja linnoituksen 
menneistä ajoista.

- Polku on hauska tapa tutustua linnoi-
tukseen. Se on tehty mielenkiintoiseksi 
sekä lapsille että aikuisille. Linnoituspolun 
varrella tulee tutuksi muun muassa, missä 
kaupunkia nostosilloin suojanneet portit 

aiemmin sijaitsivat, kuinka linnoitusvallit 
on rakennettu ja kuinka Hamina valikoitui 
100 vuotta täyttävän RUK:n kotikaupungik-
si, kertoo Haminan kaupungin viestintäpääl-
likkö Minna Nordström.

OPASKARTTOJA SAA MATKAILUN 
NEUVONTAPISTEISTÄ
Linnoituspolun opaskarttoja saa Haminan 
matkailuneuvonnasta SpaHotel Haminasta 
ja kesäaikaan Kauppatorin vieressä olevan 
Lipputornin neuvontapisteestä. Suomen- ja 
englanninkielinen kartta löytyy myös pdf:nä 
visithamina.fi -sivustolta.

Koska polku kulkee katujen lisäksi lin-
noitusvallien päällä kapeilla hiekkapoluilla 
ja sukeltaa välillä tunneleihin, se ei vali-
tettavasti ole täysin esteetön. Aivan täyttä 
ympyrää polku ei myöskään kulje, koska 
kaksi linnoituskärkeä eli bastionia sijaitsee 
Puolustusvoimien alueella.

KAUPUNKILAISET MUKAAN 
KESÄPUISTON KEHITTÄMISEEN
Linnoituspolku on ensimmäinen vaihe Ha-
minan linnoituskeskustan kehittämisessä 
entistä elävämmäksi. Linnoitusta ja valleja 

Linnoituksen 
Wanhat Pihat 
3.–7.8.2021
Vuoden 2021 Hamina Tattoossa  
Linnoituksen Wanhat Pihat -tapahtu-
massa 15 yksityistä pihaa avaa porttinsa 
yleisölle. Pihat ovat avoinna tiistaista 
lauantaihin klo 12-18. Vinkki bud-
jettimatkaajalle: tapahtumaan ei ole 
pääsymaksua!

Polku on hauska 
tapa tutustua 
linnoitukseen.”

Viiden päivän aikana 
pihalla käy noin 
6000 vierasta.”

JOULUKALENTERI-IKKUNOITA 
JA KIRPPUTOREJA
Haminan Wanhat Talot ry. on vuonna 2013 
perustettu asukasyhdistys, johon kuuluu 
noin 50 linnoituskeskustan vanhojen talojen 
asukasta. Pihatapahtuman lisäksi yhdistys 
on järjestänyt kaupunkilaisten ja matkai-
lijoiden iloksi myös kirpputoritapahtumia 
toukokuussa sekä Raatihuone Le Mans 
-polkuautokilpailuja elokuussa, Haminan 
Elomarkkinoiden yhteydessä.

Talviaikaan tunnelmaa kaupunkiin tuo 
Joulukalenteri-ikkunat -tapahtuma, jol-
loin jokaisena joulukuun iltana aattoon 
asti vanhojen talojen ikkunoista paljastuu 
koristeellinen ikkuna-asetelma. Jokaisen 
”luukun” avaamisen yhteydessä on yleensä 
pientä ohjelmaa, kuten laulu- tai soittoesi-
tyksiä. Joulukalenteri-ikkunat ovat avoinna 
loppiaiseen asti.

- Yhdistys on kuin suuri perhe ja siellä 
on hyvä henki. Näiden tapahtumien järjes-
tämisen lisäksi kokoonnumme myös keske-
nämme, ja teemme joskus pieniä reissujakin, 
Sahalat kertovat.
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1. KONDITORIA HUOVILA
Konditoria Huovila on saanut lukuisia palkintoja 
taidonnäytteistään. Leivonnaiset myös mais-
tuvat yhtä hyviltä kuin näyttävät. Konditorian 
ylpeys on Hamina Tattoo -leivos, josta kehite-
tään aina uusi versio jokaiseen Hamina Tattoo 
-sotilasmusiikkifestivaaliin. Festivaali pidetään 
joka toinen vuosi, eli uusi leivos on saatavilla 
taas kesällä 2021!
Fredrikinkatu 1

2. KAHVILA VARVARA
Kahvila Varvaran tunnelma on kuin poikkeaisit 
pieneen kahvilaan keskellä Pariisia. Vitriinistä 
löytyy erilaisia makeita leivonnaisia ja pikkunä-
län vieviä suolaisia piirakoita. Varvaran näyteik-
kunoissa on kuvaukselliset asetelmat, joissa on 
mm. kahvikuppeja eri vuosikymmeniltä.
Sibeliuskatu 2

3. LEIPOMOLIIKE AITOLAHTI
Leipomoliike Aitolahti on nimensä mukaisesti 
leipomo, eli täällä ei ole kahvilaa. Aitolahdelta 
kannattaa kuitenkin käydä poimimassa mukaan 
ainakin tuoretta leipää ja lihapiirakoita. Täältä 
voit ostaa mukaan myös Haminan suurlippu-
leivoksia!
Sibeliuskatu 22

4. KAUPPATORIN TROIKKA
”Troikan munkki on torin kunkku”, kahvilan 
mainoslauseessa sanotaan, ja tämä pitää paik-
kansa. Troikan kahvilassa Haminan Kauppatori-
lla moni haminalainen aloittaa päivänsä kahvilla 
ja sillä kuuluisalla, tuoreella reikämunkilla. Hyvä 
paikka poiketa myös lasten kanssa, jos nälkä 
yllättää kesken kauppareissun.
Haminan Kauppatori

halutaan tulevaisuudessa hyödyntää enem-
män, jotta alueet houkuttaisivat sekä mat-
kailijoita että asukkaita viihtymään valleilla.
Seuraavana katse suuntautuu Kesäpuiston 
alueeseen, joka rajoittuu Vallikatuun, Man-
nerheimintiehen, Isoympyräkatuun ja Rau-
tatienkatuun. Alueella sijaitsee nyt mm. 
lasten leikkipuisto, Kotkan-Haminan seudun 
musiikkiopiston tiloina toimiva Puistotalo 
sekä Ankkalampi ympäröivine puistoaluei-
neen. Alueen kehittämiseksi ympärivuoti-
seen käyttöön toivotaan ideoita kaupunkilai-
silta ja myös kaupungissa vierailevat voivat 
kertoa ideoitaan.

- Toukokuussa 2020 tehdään kyselyjä 
sekä livenä että verkossa. Ihmiset saavat 
vapaasti ehdottaa ideoita uusiksi toimin-
noiksi alueelle. Ideoiden pohjalta Kotkan 
kaupungin puistosuunnittelusta tunnettu 
ja palkittu puutarhuri Heikki Laaksonen 
laatii kolme suunnitelmaehdotusta, joista 
kaupunkilaiset saavat äänestää suosikkin-
sa. Uuden puiston rakentaminen aloitetaan 
valitun suunnitelman pohjalta kesällä 2021, 
Nordström kertoo. 

Maistuisiko 
Suurlippuleivos 
vai Tattooleivos?

Linnoituksen

leivostärpit
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TERVASAARI ON MERELLINEN 
KESÄN KESKIPISTE
Tervasaari on Haminan paras kohtaamis-
paikka. Täällä nautit hyvästä ruoasta 
ja juomasta, rentoudut uimarannalla, 
pelaat rantalentistä tai lähdet ”tuurilla” 
saareen.
TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: LASSE TORRI, JUULIA KURVI 

Rampsi Kitchen & Loungen terassilla meri on 
aivan vieressä. Keittiö palvelee niin veneilijöitä, 
karavaanareita kuin kaikkia Tervasaaressa kävijöitä.

12 MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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TERVASAARI ON MERELLINEN 
KESÄN KESKIPISTE

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: LASSE TORRI, JUULIA KURVI 

tävälle kahville tai juomalle, ja listalta saa 
ruoka-annoksia aikuisille ja lapsille. Kesällä 
Tervanarussa on esiintyjiä trubaduurimei-
ningillä pari kertaa kuussa. Karaokea voi 
laulaa silloin kun laulattaa – paikassa toimi 
aiemmin Suomen ensimmäinen karaoke-
baari.

Tavernan yrittäjät Sari Oleander ja hänen 
poikansa Olli Oleander toimivat aiemmin 
yrittäjinä lahden toisella puolen Pursiseuran 
paviljongissa. Siellä ei ole nyt ravintolatoi-
mijaa, mutta tiloja sekä seuran saunaa voi 
varata Tavernan kautta yksityistilaisuuksiin.

- Viemme saunojat Kilipukki-aluksella saa-
reen ja valmistamme halutessa tarjottavat. 
Tiloja on mahdollista vuokrata toukokuusta 
lokakuuhun, Oleander kertoo.

Sari ja Olli tekevät yhteistyötä myös Ter-
vasaaren muiden yrittäjien kanssa.

- Järjestämme tarjoiluja Patu Patasen 
ylläpitämään Tullimakasiini-ravintolaan, 
johon mahtuu juhlimaan noin 150 henkilöä. 
Rampsi Kitchen & Loungen kanssa mätsääm-
me aikatauluja sopiviksi musiikkiesiintyjien 
suhteen.

Tervasaaressa ja sen kärjessä Rampsinkarilla 
voit viettää kokonaisen kesäpäivän. Kun olet 
ensin ihailut laiturissa lepääviä museolaivo-
ja, voit kiertää rantoja mukailevaa kävely-
tietä pitkin Rampsinkarin ympäri. Välillä 
voit istahtaa penkille katselemaan merta ja 
ohikulkevia veneitä. 

Kuumana kesäpäivänä voit vaihtaa pu-
kukopissa uikkarit ja ottaa aurinkoa hiek-
karannalla sekä pulahtaa mereen uimaan. 
Uimaranta sopii hyvin lapsille. Jos rannalla 
makoilu ei ole juttusi, voit ottaa kaverei-
den kanssa erän rantalentistä beach volley 
-kentällä. Nuoriso viihtyy varmasti myös 
Tervasaaren skeittipuistossa.

Rampsinkarilla on kiva viettää vaikka 
piknikiä. Eväitä voi nauttia nurmella, olki-
katoksessa tai makkaranpaistopaikalla. Jos 
et jaksa ottaa mukaan omia syötäviä, voit 
suunnata Taverna Tervanaruun tai Rampsi 
Kitchen & Loungeen.

VIIHDY TAVERNALLA KARAOKESSA
Taverna Tervanaru on avoinna ympäri vuo-
den, kesäisin seitsemänä päivänä viikossa. 
Tervasaaren kävijät pysähtyvät tänne virkis-

VIRKISTY LOUNGESSA 
AALTOJEN ÄÄRELLÄ
Rampsi Kitchen & Lounge palvelee nälkäisiä 
ja janoisia meren äärellä sijaitsevalla terassil-
laan. Listalta voi tilata maistuvia annoksia niin 
lapsille kuin aikuisille, ja myös jäätelökioski 
houkuttelee poikkeamaan. Kesällä terassilla 
on esiintyjiä useana viikonloppuna. Palvelu 
pelaa niin myöhään kuin terassilla riittää vi-
pinää. Jos ilta on hiljainen esimerkiksi viileän 
sään takia, voivat ovet sulkeutua aiemmin.

- Uusi, lasitettu terassi antaa hyvin suojaa 
tuulelta ja sateelta. Säiden salliessa avaamme 
jo pääsiäisenä. Terassi on avoinna joka päivä 
elokuun loppuun asti, ja syyskuussa viitenä 
päivänä viikossa, yrittäjä Marjut Kilpi kertoo.

Kilven hoidossa ovat lisäksi palvelut Terva-
saareen saapuville veneilijöille ja karavaani-
alueella yöpyville.

- Huoltorakennuksessa voi käydä suihkussa, 
laittaa ruokaa ja tiskata. Tänä kesänä järjes-
tämme lisäksi pyykinpesumahdollisuuden.

Rampsi Kitchen & Loungesta voi varata 
myös viereistä tilaussaunaa, joka on talvisin 
kylmävesiuimareiden suosiossa. Veneilijöiden 
ja karavaanareiden lisäksi saunaa varaavat 
yritys- ja muut ryhmät. Keittiöstä järjestetään 
saunojille halutessa kylmä tai lämmin ruoka 
saunan oleskelutilaan.

Taverna Tervanarun yrittäjän Sari Oleanderin mielestä parasta 
Tervasaaressa on meri. ”Täällä on ihan oma atmosfääri. On ihanaa 
seurata, kun veneet tulevat ja menevät ja meri tuoksuu.”

13MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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TERVASAAREN MUSEOLAIVAT

MERIKARHU
Satamajäänsärkijä Merikarhu rakennettiin USA:s-
sa vuonna 1943 Normandian maihinnousua var-
ten. Alus on palvellut kaupungin satamahinaajana 
sekä jäänmurtotehtävissä Saimaan kanavalla ennen 
siirtoa museolaivaksi Tervasaareen. Merikarhu on 
avoinna vierailijoille keskiviikkoisin 10.6.-1.8. klo 
13-16 (suljettu 22.7.).

S/S HYÖKY
S/S Hyöky rakennettiin Pietarissa majakkalaivaksi 
vuonna 1912. Majakkalaivana se on toiminut nimil-
lä Libauskij (1912-18), Relandersgrund (1918-21), 
Äransgrund (1921-32) ja Helsinki (1933-59).
Hyökyllä on laivamuseo ja kesäaikaan tapahtumia. 
Kesällä 2020 Hyökyllä avautuu Veikko Lavin näyt-
tely ja matkamuistoiksi myydään mm. pullolaivoja. 
Hyöky on avoinna, kun laivan kippari Patu Patanen 
on paikalla.

TAKSIVENEELLÄ TAI OMALLA 
VENEELLÄ SAAREEN
Tervasaaren vierasvenesatamasta voit kesäisin hypätä taksiveneen 
kyytiin, jos sinulla ei ole omaa venettä. 
Tässä kolme suosituinta kohdetta!

TAMMIO: Perinteinen, kaunis kalastajakylä, jonka luon-
nontilaisilla kujilla, rantakallioilla ja venevajojen varjossa aika 
pysähtyy.

ULKO-TAMMIO: Itäisen Suomenlahden kansallispuiston 
pääsaari, jossa on karuja rantakallioita, reheviä lehtoja sekä 
hieno luontopolku.

MAJASAARI-NUOKOT: Saariryhmä, jossa on mahtavat 
puitteet sekä retkeilyyn että kalastukseen.

Taksiveneellä Tammioon, Ulko-Tammioon, 
Majasaari-Nuokkoihin tai minne vain
Lisätiedot: taksea.eu

1.
2.
3.
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Haminan Seudun Meripelastusyhdistys ry 
on perustettu vuonna 1984. Tällä hetkellä 
yhdistyksessä on noin 350 jäsentä. 

- Päätehtävämme on auttaa merihätään 
joutuneita. Yhdistyksemme alukset par-
tioivat avovesikautena mahdollisimman 
usein, ja olemme myös jatkuvassa hälytys-
valmiudessa hädän sattuessa, kertoo meri-
pelastusseurassa toimiva Sami Tuomela. 

Perustamisvuonna yhdistyksen käyttöön 
saatiin ensimmäinen pelastusalus PV Ter-
vasaari ja muutamaa vuotta myöhemmin 
PV Hailikari. Tällä hetkellä yhdistyksen 
käytössä on vuonna 2009 päivitetty P/V 
Hailikari sekä PV-1-luokan RIB-vene P/V 
Pikkumusta. Toiminta perustuu vapaaeh-
toisten meripelastajien auttamishaluun ja 
pyyteettömään työhön. 

- Vapaaehtoinen meripelastustoiminta 
vaatii sitoutumista, mutta antaa paljon. 
Kanssaihmisten auttaminen, mahdolli-
suus päästä vesille ilman omaa venettä 
sekä monipuolinen pelastus- ja merenkul-
kukoulutus ovat paketti, mitä mikään muu 
harrastus ei tarjoa, Tuomela kertoo.

Haminan Seudun 
Meripelastusyhdistys auttaa

UUDET VAPAAEHTOISET OVAT 
TERVETULLEITA MUKAAN

Yhdistyksen asemapaikkana ja alusten 
tukikohtana toimii historiallinen vanha 
luotsiasema, joka sijaitsee Pitäjänsaarel-
la, Tervasaaren vieressä. Asemalla järjes-
tetään koulutuksia ja harjoituksia aktiivi-
miehistölle ja uusille jäsenille. 

- Haemme toimintaan mukaan uusia in-
nokkaita ihmisiä. Uusilta jäseniltä ei edel-
lytä veneilykokemusta tai muuta erityis-
osaamista. Halu auttaa, into oppia uutta ja 
mahdollisuus sitoutua aikaa vievään har-
rastukseen riittävät. Lisäksi edellytyksenä 
on hyvä peruskunto, uimataito ja tarkka 
näkö. Mukana on sekä miehiä että naisia 
ja ammattialoja sairaanhoitajasta kirjan-
pitäjään sekä palomiehestä kosmetologiin, 
Tuomela kertoo.

Hälytysmiehistöissä toimivilta edellyte-
tään vähintään 18 vuoden ikää, mutta jo 
16-vuotiaana voi päästä pelastusalukselle 
harjoittelijaksi. Sitä nuoremmille merelli-
sen harrastuksen tarjoaa seuran nuoriso-
toiminta. Yläikärajaa ei ole, ja harrastusta 
voi jatkaa niin kauan kuin kunto kestää.

Kysy lisää ja liity mukaan!
pj.hamina@messi.meripelastus.fi

Näin hälytät apua vesillä
Merellä meripelastuksen hälytys-
numero on 0294 1000 
tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70.
Sisävesillä yleinen hätänumero on 112.

Hätä- tai vaaratilanteessa 
ilmoita:
• nimesi (aluksesi nimi) ja 
 yhteysmahdollisuudet
• tapahtumapaikka mahdollisimman   
 tarkasti
• mitä on tapahtunut
• onko loukkaantuneita tai 
 ihmishenkiä vaarassa
• mitä apua tarvitaan
• älä katkaise yhteyttä ennen kuin 
 saat luvan

Trossi-palvelu
Kiireettömiin ongelmatilanteisiin 
ajalla 1.5.-31.10. saa apua Trossi-pal-
velusta, numerosta 0800 302 230. 
Trossi-jäseneksi liittyneelle veneen 
hinaaminen on maksutonta. 
Lisätietoja palvelusta: trossi.fi

TEKSTI: RIIKKA KOSKIMIES, KUVA: TARJA AUTIO

!

Haminan saaristossa voi avovesikautena 
nähdä meripelastusyhdistyksen toimijoita 
partioimassa tai hälytystehtävissä.

mailto:pj.hamina@messi.meripelastus.fi
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Suurlipun koenosto tehtiin aprillipäivänä 
2019, jolloin moni kaupunkilainen hierai-
si silmiään ja somekansa villiintyi. Lippu 
liehui tilapäisluvalla kesäkuusta alkaen ja 
pysyvän luvan se sai kaikkien käänteiden 
jälkeen joulukuussa 2019. Koripallokentän 
kokoinen lippu on varsinkin aurinkoisella 
säällä vaikuttava näky liehuessaan kevyessä 
tuulessa kuin hidastetussa filmissä.

MIKSI JUURI 100 METRIÄ?
Moni on ihmetellyt, miksi lipputanko on 100 
metrin korkuinen – eikö 70 metriä olisi riit-
tänyt? Mitta ei ole tuulesta temmattu. Suomi 
täytti 100 vuotta vuonna 2017 ja Suomen 
lippu 100 vuotta vuonna 2018. Suurlippuhan-
ke toteutettiin näiden 100-vuotispäivien kun-
niaksi, 100 metriä korkeaan lipputankoon.

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: HAMINAN KAUPUNKI

SIELLÄ SE HULMUAA! 

Yhteensä 38 ulkovaltaa on rahoittanut 
suurlippuhanketta. Lahjoittajamaiden liput 
liehuivat kesällä 2018 Haminan Kauppato-
rilla ja kesällä 2019 Tervasaaren alueella. 
Kesällä 2020 liput sijoitetaan Yrjösenpoh-
jaan, Haminan keskustasta Tervasaareen 
kulkevan kävelytien varrelle. Merenrantaa 
myötäilevän reitin varrelle tulee myös infoa 
lipuista, jotta kenenkään ei tarvitse arvailla 
lippujen kotivaltiota.

LIPPUPUISTOT JA LIPPUNÄYTTELYT 
HAMINASSA
Haminan Lippumaailmaan kuuluu muu-
takin kuin suurlippu ja lahjoittajamaiden 
liput. Kauppatorin kupeessa Lipputornin 
puistossa liehuvat kaikki Pohjoismaissa ja 
Baltiassa käytössä olevat liput, Saamen ja 

Färsaarten lippuja myöten. Itse Lipputorni 
toimii kesäisin matkailun neuvontapisteenä, 
jossa voi tutustua kyseisten maiden lippuihin 
tarkemmin.

Pienen kävelymatkan päässä Reserviup-
seerikoulun puistossa voi nähdä kaikki 
Suomessa liehuneet valtioliput ja lukea nii-
den historiasta. Moni saattaa yllättyä, että 
valtiolippuja on ollut Suomessa käytössä 8 
kappaletta, Kalmarin Unionin ajasta siniris-
tilippuun. 

Kesällä 2021 kansainvälisessä sotilasmu-
siikkifestivaali Hamina Tattoossa esiinty-
vien maiden lippunäyttely on tänä kesänä 
avoinna Café Kamussa, vanhalla linja-auto-
asemalla.

Paljon julkisuutta saanut maailman suurin Suomen lippu 100 metriä korkeassa lipputangossa näkyy 
jo kauas Haminaan saapuessa. Värikkäitä lippuja voi ihastella myös muualla Haminassa, 
Haminan Lippumaailman näyttelyissä ja puistoissa.

Häkellyttävä Haminan suurlippu
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SIELLÄ SE HULMUAA! 
Häkellyttävä Haminan suurlippu

Automatiikkaa 
ja varalippuja
Satametrisessä Lipputangossa 
on automatiikka, joka laskee 
lipun alas kovalla tuulella. Auto-
matiikasta huolimatta lippu on 
päässyt tuulisella säällä repeyty-
mään muutaman kerran, jolloin 
Suomen lipun värein maalattu 
tanko on kurkottanut korkeuk-
siin jonkun aikaa ilman komeaa 
lippuaan. Haminan kaupunki on 
tilannut nyt useamman vara-
lipun, jotta repeytyneen lipun 
tilalle voi nostaa uuden lähes 
saman tien.

Lippulive 
netissä

Seuraa lippulivestä, 
liehuuko suurlippu 

juuri vai ei:
hamina.fi

Haminan Lippumaailman

näyttelyt kesällä 2020

Haminassa juhlittiin Suomen siniristilipun 
100-vuotisjuhlia 28.5.2019 ja samalla avattiin 
Lipputornin lippupuisto.

Baltian ja Pohjoismaiden 
lippunäyttely 
Lipputorni, Kaivokatu 6
Ulkonäyttely, avoinna ympäri 
vuoden.
Lipuista kertova näyttely 
Lipputornissa avoinna 
1.6.-16.8. ma-pe 10-18, la-su 10-16
Vapaa pääsy.

Suomen lipun tie -näyttely
RUK:n puisto, Kadettikoulunka-
dun ja Isoympyräkadun kulmaus.
Ulkonäyttely, avoinna ympäri 
vuoden.

Suomen suurlipun 
lahjoittajamaiden lippunäyttely
Yrjösenpohja
Ulkonäyttely, avoinna kesä-elokuussa.

Hamina Tattoo 2021
-maiden lippunäyttely
Café Kamu, Rautatienkatu 2
Avoinna kahvilan aukioloaikoina.

Lisäinfoa: 
haminanlippumaailma.fi
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Reserviupseerikoulu eli RUK on Haminassa 
sijaitseva Maasotakoulun alainen joukkoyk-
sikkö, jossa koulutetaan vuosittain yhteensä 

noin 1200 reserviupseeria. Muun muassa 
johtamistaitoon ja taktiikkaan keskit-

tyvässä koulutuksessa saadaan val-
miudet sekä rauhan että sodan ajan 

päällystö-, johto- ja asiantuntija-
tehtäviin. Reserviupseerikoulua 

kutsutaankin maan suurim-
maksi johtajakouluksi. 
Johtajakoulutuksen lisäk-
si Reserviupseerikoulussa 

toimeenpannaan 
Maasotakoulun 

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVA: HAMINAN KAUPUNKI

RESERVIUPSEERIKOULU 
100 VUOTTA

varusmiesten koulutus Jääkäri- ja Kuljetus-
komppanioissa.  

JUHLAKIRJA ILMESTYY 2020, 
PÄÄJUHLA PIDETÄÄN 2021
Kesäkuussa 2020 ilmestyy RUK:n Oppilas-
kunnan Kannatusyhdistyksen kustantama 
juhlakirja Reserviupseerikoulutus 100 vuotta 
maalla, merellä ja ilmassa. Juhlateoksessa 
käydään läpi kaikki tunnetut reserviupsee-
rikurssit Haminassa ja muilla paikkakun-
nilla. Kirjaa voi tilata ennakkoon netistä ja 
se tulee myyntiin myös mm. RUK-museoon 
Haminaan.

Valtakunnallista pääjuhlaa oli tarkoitus 
viettää Haminassa kesällä 2020, mutta se 
siirtyy koronapandemian vuoksi vuodella 

eteenpäin. Satavuotista historiaa juhliste-
taan Haminassa lauantaina 12. kesäkuuta 
2021. Juhlaan ovat tervetulleita kaikki suo-
malaiset reserviupseerikurssin suorittaneet, 
ja päivään odotetaan tuhansia vieraita. 
Ohjelmassa on mm. juhlatilaisuus Hamina 
Bastionissa ja ohimarssi.

Yleisökin pääsee nauttimaan juhlahu-
musta Haminan Kesäpuiston Puistotalolla 
Rakuunasoittokunnan puistokonsertissa. 
Reserviupseerikoulun historiaa ja perinnettä 
esittelevään RUK-museoon voi myös piipah-
taa päivän hengen mukaisesti.

Reserviupseerikoulua tullaan juhlimaan 
myös Vimpelissä ja Niinisalossa, jotka liit-
tyvät kiinteästi Haminan Reserviupseeri-
koulun historiaan. RUK:n perinnepäivänä 
1.4.2021 Vimpelissä ja Niinisalossa on suun-
nitteilla ainakin seppeleenlaskutilaisuudet.

Lisätietoja: maavoimat.fi/ruk-100

Haminassa sijaitseva Reserviupseerikoulu eli RUK täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 
Valtakunnallinen pääjuhla siirtyy kesäkuulle 2021 mutta upea juhlakirja on saatavilla 
jo kesäkuussa 2020.

18 MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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1. Kuka olet?
2. Milloin kävit RUK:n?
3. Miksi hakeuduit koulutukseen?
4. Mitä koulutus antoi sinulle?
5. Mitkä ovat parhaat muistosi RUK:sta?

ELINIKÄISIÄ YSTÄVIÄ, 
SITKEYTTÄ JA KOKEMUKSIA
Vaikka RUK:n koulutuksen suorittamisessa eroa on lähes neljäkymmentä 
vuotta, Matti ”Fredi” Siitosta ja Rita Maasiltaa yhdistävät kokemukset ja 
koulutuksessa solmitut elinikäiset ystävyyssuhteet. 

1. Olen Rita Maasilta, hyvinvoinnin edis-
tämisen tulosalueen palvelupäällikkö Hami-
nan kaupungilla ja reservin luutnantti.
 
2. RUK:n kurssi Aura alkoi lokakuussa 2004. 
Palveluksen aloitin edelliskesänä Karjalan 
prikaatissa.
 
3. Hakeutuessani vapaaehtoiseen varus-
miespalvelukseen RUK oli tähtäimessäni. 
Motivaatio reserviupseerikoulutukseen oli 
korkea. Näin RUK:n antavan mielenkiintoi-
sia mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Minulla 
oli halu suorittaa palvelus parhaalla mah-
dollisella tavalla.
 
4. RUK antoi monipuolisia taitoja, jotka 
olivat tarpeellisia niin loppupalveluksen 
kuin kertausharjoitusten aikana, ja jotka 
syventyivät koulutuksen myötä. Näen kou-
lutuksesta olleen hyötyä myös elämän muilla 
osa-alueilla. Sain koulutuksen lisäksi koulut-
tamis- ja johtamiskokemusta. Kiinnostus näi-
hin on säilynyt myöhemminkin ja siirtynyt 
työelämään sekä myöhempiin opintoihini. 
Lisäksi sain hyviä kavereita.
 
5. Fyysisiä ja henkisiä ponnistuksia vaativat 
tehtävät, joita suoritettiin ja joista suoriu-
duttiin yhdessä joukkuekavereiden kanssa. 
Yhteishenki oli hyvä.

TEKSTI: RIIKKA KOSKIMIES
KUVAT: RITA MAASILTA JA MATTI SIITONEN

 
koulutettua 
reserviupseeria
RUK on kouluttanut historiansa 
aikana jo 180 000 reserviupseeria. 
Vuoden aikana Haminassa järjeste-
tään kaksi reserviupseerikurssia, jotka 
kestävät 16 viikkoa.

Kadettikoulusta 
Reserviupseeri-
kouluksi
Suomen kadettikoulu aloitti toimin-
nan Haminassa 1819, kun kadetti-
opetus siirrettiin Haminaan Haa-
paniemeltä Kuopion läheltä. Koulu 
lakkautettiin venäläisen sortokauden 
aikana 1903. Kun Suomi itsenäistyi, 
kadettikoulutoimintaa jatkettiin 
Santahaminassa. 

Reserviupseerikoulutus siirrettiin 
kadettikoululta vapautuneisiin tiloihin 
1920 Vimpelistä, jossa koulutusta 
järjestettiin 1917-1918. Sotien aikaan 
RUK:n toiminta siirtyi väliaikaisesti 
Kankaanpään Niinisaloon, josta se 
palasi takaisin Haminaan 1948.

Jo 180 000

1. Olen Matti Siitonen ja synnyin talvisodan 
keskellä Mikkelissä heinäkuussa 1942. Isän 
armeijaura kuljetti perhettä eri puolille Suo-
mea. Olen laulaja, säveltäjä, lauluntekijä ja 
takana on vuosia myös teatterissa ja ooppe-
rassa. Nyt vahvimmin on voimassa CV:n alin 
rivi: isoisä, joka kuljettaa tyttärentytärtään 
harrastuksiin. 

2. 1965, kurssi 118.

3. Isäni oli sotilas, majuri. Hän sanoi yliop-
pilaskeväänäni, että onhan se sotilasurakin 
yksi mahdollisuus. Toisin kuitenkin kävi.

4. Opin monia käytännön asioita, järjestystä, 
porukassa toimimista ja sitkeyttä. Mielessä 
on vieläkin perinteinen Kirkkojärven mars-
si, jonne lähdettiin yli 30 asteen lämmössä 
keskipäivällä. Kurssi jätti nuoren miehen 
mieleen suuremmankin asian, Suomen it-
senäisyyden puolustamisen. Se on kulkenut 
mukana ja vahvistunut aktiivivuosien kaa-
hauksen jälkeen.

5. Kurssikaverit. Myöhempään elämääni ja 
uraani vaikutti vahvasti se, että laulu- ja 
viihdekvartetti Kivikasvot syntyi RUK:ssa.

19MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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UNELMIEN TANSSIAISET 
RAATIHUONEELLA

Muotitaiteilija Jukka Rintalan suunnittele-
mat hienostuneet juhlapuvut kääntävät joka 
vuosi katseita Linnan juhlien punaisella ma-
tolla. Tänä kesänä juhlavia unelmia on ihas-
teltavana Unelmien tanssiaiset -näyttelyssä 
Haminan Raatihuoneella. Yläkerran valtuus-
tosaliin ja viereiseen kokoushuoneeseen tu-
lee esille noin parikymmentä Rintalan suun-
nittelemaa uniikkia iltapukua sekä taiteilijan 
akryyli- ja vesivärimaalauksia. Näyttelyn 
suunnittelee ja toteuttaa visualisti Matti 
Vaskelainen yhdessä Rintalan kanssa.

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: MICHAELA HOLMBERG, EMMI HYYPPÄ JA JUKKA RINTALAN KUVA-ARKISTO, 
HAMINAN KAUPUNKI, LASSI IKÄHEIMO, LASSE TORRI

KESÄN KIEHTOVIMMAT NÄYTTELYT 

Jukka Rintala valmistui Taideteollisesta 
korkeakoulusta vaatesuunnittelijaksi vuon-
na 1976. Uransa aikana hän on suunnitellut 
vaatteiden lisäksi mm. koruja, sisustus- ja 
kattaustuotteita sekä teatteripuvustuksia. 
Vuonna 2006 Rintala sai tasavallan presi-
dentin myöntämän Pro Finlandia -mitalin.

Unelmien tanssiaiset -näyttely
Haminan Raatihuone
Raatihuoneentori
Avoinna 2.7.-15.8.2020
ti-pe klo 10-18, la-su klo 10-16

Suuri kattausnäyttely
Sevenon Taidelasistudio 
Fredrikinkatu 7
Avoinna 2.7.-15.8.2020
liikkeen aukioloaikoina.

Jukka Rintalan puvut ja taide, Toikan linnut 
ja Tove Janssonin maalaukset

Hamina on tänä kesänä ehdoton 
käyntikohde muodin ja taiteen ys-
täville. Jukka Rintala tuo Haminan 
raatihuoneelle Unelmien tanssiaiset 
eli Rintalan pukujen ja maalausten 
näyttelyn. Myös Tove Janssonin 
vuonna 1952 maalaamat suuret 
seinämaalaukset avautuvat ensi 
kertaa yleisön vapaasti nähtäväksi. 
Oiva Toikan lasilintukokoelma taas 
hurmaa värikkyydellään lasitaiteen 
ystävät.

- Näyttelyyn valittavat puvut ovat eri 
aikakausilta, 1980-luvulta viimeisimmän 
kauden tuotantoon asti. Joukossa on Linnan 
juhlien iltapukujen lisäksi esiintymisasuja ja 
muotinäytöspukuja, jotka on kaikki suunni-
teltu kantajilleen. Näyttelyn originaalimaa-
laukset ovat tärkeässä osassa muodostaen 
kokonaisuuksia pukujen kanssa, Jukka Rin-
tala kertoo.

DESIGN SHOP JA TYÖPAJOJA 
NUORILLE SUUNNITTELIJOILLE

Raatihuoneen alakerran aulaan avautuu 
näyttelyn ajaksi Jukka Rintala Design Shop, 
jossa on myynnissä vaatteita, sisustus- ja 
kattaustuotteita sekä pienempiä maala-
uksia. Lapsille ja nuorille tulee näyttelyn 
oheen oma työpaja, jossa he voivat hypätä 
vaatesuunnittelijan saappaisiin näyttelyn 
inspiroimana. Taiteilija itse tulee olemaan 
paikan päällä muutaman kerran taiteilijata-
paamisissa sekä työpajassa, jossa yleisö voi 
seurata hänen työskentelyään taidemaala-
uksen parissa.

Samaan aikaan Raatihuoneen näyttelyn 
kanssa avautuu Jukka Rintalan suuri kat-
tausnäyttely Sevenon Oy:n galleriamyymä-
lässä. Rintalan kädenjälki tulee näkymään 
kattaustuotteissa Sevenonin lasitaidetta 
myöten.

Jukka Rintalan suunnittelemat uniikit juhlapuvut 
ja originaalimaalaukset ihastuttavat tänä kesänä 
Raatihuoneella.

Monipuolisen suunnittelijan ja kuvataiteilijan näyttelyitä on nähty ympäri Suomen. 
Tänä kesänä avautuvat taiteilijan ensimmäiset näyttelyt Haminassa.
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KESÄN KIEHTOVIMMAT NÄYTTELYT 

Tove Janssonin upeista, Haminaa ja fantasiaa yhdistävistä seinämaalauksista 
voi löytää Muumipeikon ja Pikku-Myyn näköiset hahmot.

Oiva Toikan värikkäissä ja koristeellisissa lasilinnuissa riittää 
tutkittavaa. Arjessa suomalaisille ovat tuttuja Toikan 
suunnittelemat Kastehelmi-lasiastiat.
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OIVA TOIKAN LAAJA LASILINTUKOKOELMA

Professori, lasitaiteilija Oiva Toikka (1931-2019) tunnetaan värikkäistä, 
suupuhaltamalla valmistettavista lasilinnuista, jotka ovat kansainvälises-
tikin haluttuja keräilykohteita. Haminan kaupunki sai vuonna 2019 upean 
lahjan, kun haminalainen, eläkkeelle jäänyt yrittäjäpariskunta lahjoitti 
kaupungille keräämänsä yli 600 Toikan lasilinnun kokoelman – ehtona, 
että ne ovat esillä kokonaisuutena ja kaiken kansan ihailtavana. 

Oiva Toikka aloitti vuonna 1963 työn vakituisena suunnittelijana Nuuta-
järven lasitehtaalla. Toikan inspiraation lähteenä oli luonto. Hänen työpöy-
dällään syntyivät muun muassa herkät Flora- ja Fauna-astiat sekä uudelleen 
suosioon nousseet Kastehelmi-astiat. Ensimmäinen Toikan lintu oli Sieppo, 
jota valmistettiin vuonna 1971 kahtena versiona, seisovana ja istuvana.

Upea lasilintukokoelma on ihailtavissa Haminan pääkirjaston Kasper-sa-
lissa kirjaston aukioloaikojen mukaan. Kasper-sali on myös kokoontumis-
tila, joka voi olla varattuna tilaisuuksiin. Jos tulet kauempaa, kannattaa 
varmistaa tilan aukiolo etukäteen. 

Haminan pääkirjasto
Kasper-sali
Rautatienkatu 8
Avoinna 30.6.-31.7.2020
ma-pe klo 10-18, la-su 10-16
Muina aikoina avoinna kirjaston aukioloaikoina.

TOVE JANSSONIN KIEHTOVAT 
SEINÄMAALAUKSET

Monikaan ei tiedä, että Haminan Seurahuoneen yläkerrassa, 
harvoin käytetyssä Marski-salissa, on piilossa kaksi suurta sei-
nämaalausta, jotka ovat rakastetun kirjailijan ja taidemaalarin 
Tove Janssonin (1914-2001) maalaamia. Haminan kaupunki 
tilasi maalaukset nuorelta taiteilijalta kaupungin 300-vuotis-
juhlan kunniaksi. Maalaukset valmistuivat juhlavuonna 1953. 

Kiehtovissa maalauksissa yhdistyy fakta ja fantasia. Niistä 
löytyy Haminasta tuttua miljöötä ja Janssonille rakasta meriai-
hetta. Ortodoksisen kirkon ja Raatihuoneen tornit sekä linnoi-
tusvallit häämöttävät taustalla, ja myrskyävän meren rannalla 
kulkee sotilaskaupungin väkeä ja kadetteja. Meren pinnan alle 
sukellettaessa vastassa on fantasiamaailma merenneitoineen.

Tove Jansson toteutti maalaukset aikana, jolloin muumit 
eivät olleet vielä maankuuluja. Signeerausten yhteydessä 
löytyvät tutut hahmot: toisesta pikkuruinen Muumipeikko ja 
toisesta hahmo, joka on näyttää Pikku Myyn sielunsisarelta.

Aiemmin Seurahuoneen Marski-saliin on päässyt ainoastaan 
ennakkovarauksella ryhmän kanssa. Tänä kesänä ovet avataan 
kaikille kiinnostuneille. 

 

Haminan Seurahuoneen Marski-sali
Pikkuympyräkatu 5
Avoinna 30.6.-2.8.2020
ti-pe klo 10-18, la-su 10-16 
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VALLOITA HAMINAN LUONTO 
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Kaakaota nuotiolla, frisbeen heittelyä luonnon helmassa, lintujen 
bongausta ja veneilyä. Olipa toiveena sitten leppoisa kävely rannalla 
tai hikinen pyörälenkki kalliopoluilla, puitteet löydät Haminasta. 

TEKSTI: RIIKKA KOSKIMIES
KUVAT: VESA HOVI

VALLOITA HAMINAN LUONTO 

PYÖRÄILE YMPYRÖILLÄ JA NIIDEN 
ULKOPUOLELLA

Jos jalkapatikan sijaan pyöräily on sinun jut-
tusi, löytyy siihenkin monipuoliset mahdolli-
suudet. Kaupungin nähtävyydet ovat lähellä 
toisiaan ja pyörän saa näppärästi käyttöön 
pyöräasemilta. Vuokraus on mutkatonta mo-
biililaitteeseen ladattavan Donkey Republic 
-sovelluksen kautta. Pyörän voi vuokrata ja 
palauttaa itselle sopivana vuorokaudenai-
kana mihin tahansa pyöräasemaan. Omalla 
pyörällä kulkijat voivat käydä huoltamassa 
pyörän Kauppatorin pyörähuoltopisteessä, 
joten matka ei katkea tyhjään kumiinkaan!

Hamina haltuun -pyöräreitti on ladatta-
vissa suoraan älypuhelimen tai tietokoneen 
karttasovellukseen. Reitti on pituudeltaan 
yhteensä 16 kilometriä. Kartan lisäksi sovel-
luksesta löytyy esittely kaupungin erilaisista 
nähtävyyksistä. Pyöräilyreitistä on saatavilla 
myös perinteinen taskuun taittuvia kartta. 

DONKEY REPUBLIC 
-PYÖRÄASEMAT
• Kauppatori, Satamakatu 12
• Raatihuone, Raatihuoneentori 1
• Linnoituksen uimahalli, Puistokatu 1
• Tervasaari, Tullimakasiininranta 1
• Linja-autoasema, Rautatienkatu 2

KOHTAA HAMINA PATIKOIDEN JA 
RETKEILLEN

Elämyksiä kaikkiin vuodenaikoihin tarjoavat 
Haminan erilaiset luontopolut ja retkeilyrei-
tit. Keskustan reittejä ovat Linnoituspolku 
ja Taskalinmäen luontopolku. Maaseudulla 
patikalle kutsuvat Sahakosken, Kirkkojärven 
ja Heinälammin luontopolut. 

Lisäksi Myllykylässä oleva Horessootin-
polku ja Ruissalon liikuntakeskukselta Ki-
tulaan johtavat Portimon polut kutsuvat 
retkeilijät seikkailulle. Portimon polkujen 
varrelta löytyy Siliävuoren näkötorni sekä 
useita laavuja, joissa voi evästää ja yöpyä. 
Saaristoon suuntaavat voivat nauttia Maja-
saaren, Riisiön sekä Ulko- ja Sisä-Nuokkojen 
luontopoluista.

Haminassa on lisäksi lenkkeilyyn sopi-
via kuntoratoja, jotka muuntuvat talvella 
kelien mukaan hiihtoreiteiksi. Ruissalossa 
on 7,5 kilometrin kuntorata sekä Ruissalon 
ja Pohjois-Poitsilan valaistu 2,5 kilometrin 
kuntorata. 

Tarmola tarjoaa mahdollisuuden lenk-
keilyyn valaistulla kuntoradalla 2,5, 5 ja 10 
kilometrin vaihtoehdoilla. Parin kilometrin 
kuntoratoja löytyy myös useista kylistä, esi-
merkiksi Kirkkojärveltä, Husulasta, Kannus-
järveltä ja Uudesta-Summasta. 

PYÖRÄLLÄ, 
PATIKOIDEN 
TAI VENEILLEN

KERÄÄ MERKINTÖJÄ 
PYÖRÄVAELLUSKORTTIIN!

Haminan liikuntapalvelut toteuttaa 
Pyörävaelluksen 15.5.-30.9.2020. 
Pyörävaelluksella tutustutaan kyliin ja 
luontokohteisiin. Pyöräilyt merkitään 
postilaatikoiden vihkoihin ja omaan 
osallistumiskorttiin, joiden palauttajien 
kesken arvotaan syksyllä palkintoja. 
Osallistumiskortteja saa matkan 
varrella olevista postilaatikoista.

MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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Lisätiedot, kartat ja kalastusluvat
Lisätietoja ja karttoja saat kaupungin Asiointipalvelu Rinke-
listä, matkailuneuvonnasta SpaHotel Haminasta ja Lippu-
tornin kesäinfosta. Haminan kaupungin vesialueelle kalastus-
lupia voi ostaa Rinkelistä ma-pe klo 9-12.

hamina.fi
visithamina.fi

NYRKKEILYÄ, LUISTELUA JA FRISBEEGOLFIA 
RUISSALON LIIKUNTAKESKUKSESSA

Ruissalon liikuntakeskus tarjoaa kuntoradan lisäksi monipuolisia 
liikuntamahdollisuuksia luistelusta frisbeegolfiin ja nyrkkeilyyn. 
Frisbeegolf-puistossa on 18-väyläinen rata, joka kiertää jäähallin 
parkkipaikalta puistomaisten nurmien sekä Myllyvuoren metsäi-
sen ja kallioisen maaston kautta takaisin lähtöpaikalle. Väylien 
pituudet vaihtelevat 48-144 metrin välillä. 

Ruissalon jäähalli on avoinna ympäri vuoden. Kaikille luiste-
lijoille avoimet yleisövuorot löydät viikkokohtaisesti Haminan 
jäähallin sivuilta Timmi-varauspalvelusta, josta voi varata myös 
muita kaupungin liikuntatiloja. Viereinen Ruissalon liikuntahalli 
tarjoaa mahdollisuudet kuntosalin, tatamin, nyrkkeilykehän ja 
palloilusalin käyttöön. Kuntosalikortteja halliin myydään Linnoi-
tuksen uimahallilla.

VENEILIJÄN, LINTUTARKKAILIJAN JA 
KALASTAJAN PARATIISIT

Haminan vesialueet tarjoavat monipuolisia kalastusmahdolli-
suuksia ja lintujen tarkkailumahdollisuuksia. Hyviä kalastus-
paikkoja löytyy esimerkiksi jokien rannoilta, Tervasaaresta ja 
mereltä. Lisätietoja ja luvat kuntoon saat kaupungin asiointipal-
velu Rinkelistä. 

Lintujen tarkkailijoille avoinna ovat kaupungin ylläpitämät 
Kirkkojärven ja Lupinlahden lintutornit. Haminassa toimivalta 
Kymenlaakson Lintutieteellisen yhdistyksen Facebook-sivuilta 
löytyy tietoa muista alueen lintutorneista ja paikallisista lintuha-
vaintopaikoista. 

TÄSSÄ KOORDINAATIT KESKUSTASTA HAMINAN 
MONILLE UIMARANNOILLE:

Ranta Osoite/sijainti  Etäisyys 
   Haminan torilta
Merkjärven uimaranta Koivusillantie 117  15 km
Mustaniemen uimaranta Mustaniemi 45  26 km
Neuvottoman uimaranta Mäkeläntie 171  12 km
Rampsinkarin uimaranta Tullimakasiininranta 23       1 km
Salmenvirran uimaranta Salmenvirrantie 8  3 km
Savilahden uimaranta Työmiehenkatu 3  1 km
Vähäjärven uimaranta Vehkjärventie 246  9 km
Pitkät hiekat Pitkät hiekat 32, Vilniemi     7 km

uimarin, suolaiset 

ja makeat vedet

Uimarit ovat valintojen edessä, koska Haminassa riittää uin-
tivaihtoehtoja pienten järvien liplatuksesta meren aaltoihin. 
Jos mielit myös saunaan ja suihkuun, Linnoituksen uimahalli 
on avoinna lähes koko kesän.
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@laurietaspera
Vilniemi
Iltapäivän aurinko oli vieraisilla met-
säisen kukkulan rinteellä. Loitommille 
puiden lomitse kättä pisti tai silmää 
vilkutti, lähimmät lämpimään syliinsä 
otti. Koko rinne riemuitsi.
#suomi #finland #hamina 
#vscofinland #nature #metsä

LEMPIPAIKKANI 
HAMINASSA

@kihis70
Lelun moottorirata
Lelun rata on huippupaikka. Samanlaisissa olosuhteissa, 
pehmeillä radoilla, ajetaan myös kisoja. Erityisesti sateen 
jälkeen paikka on loistava treenaamista varten, kun hiekka 
ei pöllyä. Kuvassa SM-sarjassa ajava Mauno Nieminen 
treenamassa.
#saturday #winter #training #hamina #lelu #finnish 
#motocross #motorsport #mx2 #smmotocross #january 

@sannanikki
Vahjärven laavu
Haminassa on paljon kivoja luonto-
paikkoja, joissa tykkäämme perheen 
ja ystävien kanssa käydä pikkuretkil-
lä. Nuotiomakkarat luonnossa mais-
tuvat aina. Vahjärven laavu Kitulassa 
on yksi suosikkejamme. 
#natureshot #familytime 
#kohtaamistenhamina 
#visitkotkahamina #portimonpolut 

@anu.kaukiainen
Haminan vesitornit
Katseenvangitsija. Aina kun kaupunkiin ajaa, katse etsii vesitornit. Juhla-
päivien väritys yllättää aina, vaikka perinteinen sininenkin on hieno.
#hamina #visitkotkahamina #kohtaamistenhamina #night #newyear 
#uusivuosi #uusivuosi2020 #ourfinland #finnishmoments 
#munympäristö #suomiretki
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Rakastan matkailua, 
erityisesti Italiassa. 
Jos Kolkku lähtee Kotkaan, 
se on jo kaukomatka!

”
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Johanna Kolmela muistaa lapsuudestaan 
meren ja juuston tuoksun. Hänen isovan-
hemmillaan oli kauppa Haminan Pappilan-
saaren sillan tuntumassa, ja kävelymatka 
torilta sinne kulki läheltä meijeriä. Johannan 
perhe muutti Nummelaan hänen ollessaan 
13-vuotias. Vanhemmat tavoittelivat lap-
silleen pääkaupunkiseudulta parempia har-
rastusmahdollisuuksia, mutta oman lapsensa 
kohdalla Johanna teki toisin. Hän muutti ta-
kaisin Haminaan Helsingistä, opiskeltuaan 
kauppatieteitä Gävlen korkeakoulussa.

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: LASSE TORRI, HAMINAN KAUPUNKI, ANITA HEIKKINEN

KOLMEN SAAREN 
KOLMELAT
Johanna, Helli ja Jari ”Kolkku” Kolmela asuvat Haminan Pitäjänsaaressa, 
joka on kuin menneen ajan saaristolaiskylä aivan keskustan liepeillä. 
Haluaisitko sinä muuttaa Haminaan – tai tehdä täällä vaikka etätöitä?

PARISKUNTA TUTUSTUI NETISSÄ
Jari ja Johanna tutustuivat netissä vuonna 
2011. Vaikka Jari – jonka useimmat tuntevat 
nimellä Kolkku – ja Johanna ovat molemmat 
syntyperäisiä haminalaisia, he eivät olleet 
aiemmin tavanneet toisiaan.

- 18-vuotiaana sain itselleni isovanhem-
pien kesäpaikan Suur-Mustan saaresta. Siitä 
lähtien kävin Haminassa lähes joka viikon-
loppu, mutta koukkasin vain ruokakaupan 
kautta ja suuntasin suoraan saareen, Johan-
na kertoo.

Keskusteluissa Johanna ja Jari huomasi-
vat, että heitä yhdistää rakkaus mereen ja 

että heillä on paljon yhteisiä tuttuja. Jari oli 
rakentanut kodin Pitäjänsaarelle, jossa hä-
nen sukunsa on asunut jo sukupolvien ajan.

- Isäni serkku asui Jarin naapurissa, joten 
vierailin täällä ensin salaa, etteivät juorut 
alkaisi kulkea, Johanna nauraa.

HAMINASSA ON HELPPO ASUA
Parin vuoden seurustelun jälkeen Helli il-
moitti tulostaan, ja äitiyslomalle jäätyään 
Johanna muutti Haminaan. Johanna oli 
ajatellut, että vanhempainvapaan päätyt-
tyä hän jatkaa työpaikassaan Helsingissä. 
Onnekkaasti Haminassa avautui sopiva työ-

Johanna, Jari ja Helli asuvat, mökkeilevät 
ja tekevät työtä kolmella eri Haminan 
saarella: Pitäjänsaarella, Houtereessa ja 
Suur-Mustassa.

”Kun lähden kotoa, olen 
vartin sisällä vienyt Hellin 
eskariin ja aloittanut päivän 
omalla työpaikalla.
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yritys, Tmi Saaristosaneeraus, jossa hän tar-
joaa remontointi- ja uudisrakentamispalve-
luja saarelaisille. Jari on myös ammattikalas-
taja, ja lähes joka kesä hänellä on lohirysät 
vesillä. Saaliin Jari käsittelee ja savustaa 
Houtereessa ja myy paikallisille.

- Työt tukevat toisiaan. Remontin yhtey-
dessä monet kyselevät kalaa, ja kalakaup-
pojen yhteydessä saattaa tulla puheeksi, 
olisikohan kattoremontti ajankohtainen, 
Jari kertoo.

Saarissa vietetään aikaa sekä yhdessä että 
yksin. Houtereen ja Suur-Mustan välinen 
matka on vain 10 kilometriä, joten kulke-
minen sujuu helposti. Jotkut saattaisivat 
ihmetellä perheen järjestelyjä, mutta mo-
lemmat viihtyvät omilla rakkaiksi käyneillä 

paikka, ja Johanna valittiin rekrytointipro-
sessin jälkeen LähiTapiolan asiakkuuspääl-
liköksi. Nyt Johanna on muuttoratkaisuun 
tyytyväinen.

- Kun lähden kotoa, olen vartin sisällä 
vienyt Hellin eskariin ja aloittanut päivän 
omalla työpaikallani. Tämä ei mitenkään 
onnistuisi pääkaupunkiseudulla!

Johanna on tyytyväinen elämiseen Hami-
nassa myös muutoin.

- Täällä on paljon helpompaa ostaa lähi-
tuotteita kaupasta. Kaupungin päättäjiä on 
helppo tavata, ja täällä voi tuntea vaikutta-
vansa päätöksentekoon. Harrastusmahdolli-
suuksia lapsille ja aikuisille on vaikka kuin-
ka paljon. Joka paikkaan on lyhyt matka ja 
parkkeeraus on ilmaista. Jos tarvitsee käydä 
Helsingissä, niin moottoritietä pitkin pääsee 
vähän yli tunnissa. Mutta harvoin enää tar-
vitsee, koska palvelut saa täältäkin, Johanna 
listaa Haminassa elämisen parhaita puolia.

JARIN ELANTO TULEE SAARISTOSTA
Johanna viihtyy edelleen vapaa-ajallaan iso-
vanhempiensa kesäpaikassa Suur-Mustassa, 
jonne hän pääsee veneellä Pitäjänsaaren ran-
nasta. Jari taas viettää paljon aikaa Kuorsa-
lon kylään kuuluvalla Houtereen saarella, 
josta hän saa myös elantonsa. Jarilla on oma 

kesäpaikoillaan, eivätkä halua luopua niistä. 
- Meillä on muutoinkin omanlaiset har-

rastukset, Johanna sanoo. - Minä rakastan 
matkailua, erityisesti Italiassa. Jos Kolkku 
lähtee Kotkaan, se on jo kaukomatka! 

- Minä taas viihdyn erähommissa, kuten 
metsällä Kannusjärvellä ja hylkeenpyyntiai-
kaan saaristossa, Jari lisää.

SAARISTON KESÄELÄMÄÄ
Houtereessa perheellä on tapana pitää kesäi-
sin eläimiä. Saaressa on ollut kanoja, kalk-
kunoita, ankkoja, lampaita ja viime kesänä 
sika. Helli on kunnostautunut eläinten hoi-
tajana ja nappaa Johannan mukaan kanatkin 
paremmin kiinni kuin hän. Helli haaveilee-
kin eläinlääkärin ammatista.

Helli on myös löytänyt mukavia harras-
tuksia Haminasta. Hän käy Kotkan-Haminan 
seudun musiikkiopiston muskarissa sekä Ha-
minan uimaseuran harjoituksissa kerran vii-
kossa. Haaveissa olisi myös aloittaa baletti.

Helli on saanut myös nimensä saaristoon 
liittyen.

- Itäisellä Suomenlahdella Helli tarkoit-
taa pientä luotoa. Saimme häälahjaksi puu-
teoksen, jossa kaksi hyljettä loikoilee sileällä 
luodolla. Siinä olemme me kolme: Johanna, 
Kolkku ja Helli, Kolmelat sanovat.

”Jos tarvitsee käydä Helsingissä, 
niin moottoritietä pitkin 
pääsee vähän yli tunnissa. 
Mutta harvoin enää tarvitsee, 
koska palvelut saa täältäkin.
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Kivenheiton päässä Raatihuoneelta 
on etätyötila, jota voivat hyödyntää 
sekä paikalliset että muualta tulevat 
etätyöntekijät, yrittäjät ja opiskelijat. 
Haminan Varuskuntakerholla sijaitse-
vassa tilassa on kaksi työpistettä, joissa 
on säädettävät sähköpöydät ja suuret 
näytöt. Tauon aikana voi hyödyntää 
lukollisia kaappeja ja talon lounasra-
vintolaa. 

Järjestösihteeri Henna Lamminen 
työskentelee vakituisesti Kouvolas-
sa, mutta tekee välillä etätyöpäiviä 
Haminassa.

- Mukavaa on suuri näyttö, johon voin 
liittää oman läppärin. Kotona teen 
töitä epämukavasti keittiön pöydän 
ääressä, Lamminen sanoo.

Toiseen työpisteeseen voi tulla työs-
kentelemään aina kun se on vapaa. 
Toisen voi varata ennakkoon talossa 
toimivan Kumppanuustalo Hilman 
kautta, josta voi varata myös Varus-
kuntakerhon upeita kokoustiloja.

Tee etätöitä Haminan Varuskuntakerholla

Haminasta käsin on helppoa ja nopeaa käydä töissä myös muualla 
moottoritietä ja hyviä valtateitä pitkin! 
Tässä etäisyyksiä:

Kotka 25  km
Kouvola 50  km
Lappeenranta 85  km
Lahti 110  km

Haminan Varuskuntakerhon 
historiallinen ympäristö inspiroi 
Henna Lammista.

HAMINAN ETÄTYÖTILA
Varuskuntakerho/
Kumppanuustalo Hilma
Kadettikoulunkatu 3
Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
kumppanuustalohilma.fi

Uusi koti meren rannalta, 
linnoituksen ytimestä tai 
maaseudun rauhasta?
Millainen on unelmasi omasta kodista: omako-
titalo tai kerrostaloasunto meren läheisyydessä 
tai historiallisessa linnoituskeskustassa, vai talo 
ja puutarha maaseutukylässä?

Haminan kaupungilla on tarjolla paljon 
mukavia vuokrakohteita, tai jos haluat rakentaa, 
niin tontteja löytyy rauhallisilta asuntoalueilta, 
maaseudulta ja meren rannalta. Kaupungilla 
on myynnissä muutamia uusia tontteja myös 
Pitäjänsaarella.

Uutta, merellistä asuinaluetta rakennetaan 
parhaillaan Haminan Tervasaareen. Merellisten 
pienkerrostalojen lisäksi Tervasaareen tulee 
toimisto- ja liikerakennuksia, joissa on mah-
dollisuudet myös yrittämiselle ja työnteolle. 
Päiväkoti on jo rakennettu, ja ensimmäisiin 
asuntoihin pääsee muuttamaan vuonna 2021. 

Kysy lisää rakentamisen ja asumisen mahdolli-
suuksista Haminassa!

Lisätietoja tonteista:
Aki Oksanen, kaupungingeodeetti
Puh. 0400 815 836
mittaus@hamina.fi

Lisätietoja asumisesta ja elämisestä Haminassa:
Minna Nordström, viestintäpäällikkö
Puh. 040 577 469
minna.nordstrom@hamina.fi

Hamina-Asunnot Oy 
Puh. 040 199 1690
hamina.asunnot@hamina.fi

Helsinki 145  km
Mikkeli 150  km
Pietari 245  km

Asu Haminassa, käy töissä muualla?

MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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Rakkauslaulut kaikuvat ja lasissa kuplii heh-
kuvan pinkki juoma, joka on saanut makun-
sa ja värinsä maitohorsmasta. Aholafarmin 
järjestämällä ystävänpäivän brunssilla on 
lämmin tunnelma. Tarjoilupöydästä löytyy 
riistapiirasta, lohipiirasta ja salaattia sekä 
jälkiruoaksi herkullisia suklaa-vadelmakup-
pikakkuja.

Maaseutumatkailuyritys Aholafarmin 
emäntä ja isäntä Tuula ja Jukka Ahola 
järjestävät joka kuukausi Latopirtissään lä-
hilounaan ja sen lisäksi muita tapahtumia. 
Lisäksi Latopirttiä voi varata kokouksiin ja 
perhejuhliin. Pirtissä onkin vietetty niin 
tyky-päiviä, kokouksia, pikkujouluja kuin 
kaikkia elämänkaaren juhlia. 

Aholafarmin toiminnan ytimessä on, että 

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN KUVAT: ANITA HEIKKINEN, LASSE TORRI,  AHOLAFARM

MAKUJA JA ELÄMYKSIÄ 
MAASEUDULTA
Haminan maaseudun yritykset tarjoavat niin lähellä 
tuotettuja herkkuja kuin luontoelämyksiä.

kaikki on mahdollisimman pitkälle lähellä 
tuotettua, raaka-aineista ohjelmapalvelui-
hin. 

- Haen tarjottavien raaka-aineet lähialueel-
ta, mehuista jauhoihin ja lihaan. Jukan äiti 
toimii taustajoukoissa poimien metsämarjoja. 
Ruoat ja leivonnaiset valmistan omalla tilalla. 
Alkukesästä hyödynnän myös luonnosta löy-
tyviä villiyrttejä, Tuula Ahola kertoo.

RALLIAJELUA, KOSKENLASKUA 
JA ALPAKKAVAELLUKSIA
Aholafarmin ohjelmapalvelut ovat tyky- ja 
yritysryhmien sekä polttariporukoiden suo-
siossa. 

Yrityksen omaa toimintaa ovat ateriapal-
velujen lisäksi metsäretket Portimon polku-

jen retkeilyreittiä pitkin läheiselle Viitavuo-
ren laavulle sekä offroad-ajelut. Latopirtin 
vierestä kulkee 2 kilometrin mittainen rallin 
testi-EK-rata, jossa pääsee oikean ralliauton 
kyytiin. Offroad-ajelut maasturin kyydissä 
tarjoavat hitaampaa, mutta silti jännittävää 
menoa.

- Offroad-ajelulla minä olen puikoissa, tai 
jos asiakas haluaa, hän saa hypätä rattiin. 
Ralliautoja ajavat luotettavat ja kokeneet 
kuskit, Jukka Ahola kertoo.

Tuula ja Jukka Ahola järjestävät elämyksellisiä 
kokouksia ja juhlia Haminan maaseudulla.
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Ohjelmapalveluissa Aholafarm tekee tii-
vistä yhteistyötä monien lähiseudun yrit-
täjien kanssa. Ruokailuun ja ohjelmaan 
Latopirtillä voi yhdistää esimerkiksi jou-
siammuntaa, ryhmäliikuntaa, koskenlas-
kua Kymijoella, poni- tai hevosajelutusta 
tai vaikka alpakkavaelluksen. 

Kokous- ja elämyspalvelujen lisäksi tilalla 
on edelleen viljelyksessä 60 hehtaaria. Tal-
visin Jukkaa työllistää auraus ja kesäisinkin 
erilaiset konetyöt, joten toimetonta hetkeä 
ei ole. Pariskunta elää unelmaansa työsken-
nellen yhdessä Jukan kotitilalla.

-  Parasta on, että saamme tehdä yhdessä 
töitä ja kohdata ihania asiakkaita, Aholat 
sanovat.

TAKALADON LIHAN HERKUT 
HOUKUTTAVAT
Myymälän oven ulkopuolella on jonotus-
numeroautomaatti. Sisällä vastaan leijuu 
aromi, joka saa vatsan naukumaan. Tiskistä 
löytyy niin makkaraa, tuoreita pihvejä kuin 
palvilihaa. Hyllyssä on lisää lähellä tuotet-
tua: hunajaa, luomukananmunia, valkosipu-

LAHDEN TILA 
Kaunaantie 7, p. 050 065 2936
lahdentila.fi/

TYKÄN TUULIMYLLY
Tykäntie 28, p. 040 847 2537 
tykka.com

KODINKUKAT OY 
Toikanmäentie 44, p.  05 344 0300
puutarha.com

TORILLE 
MAASEUDULLE! 

Kesätoreilta voit hankkia lähellä valmistettuja 
tuotteita, ruokaa ja käsitöitä, nauttia ohjelmasta 
sekä herkutella kahviossa.

PYHÄLLÖN KESÄTORI
Liikkasentie 38
pe 19.6. klo 10-12
la 27.6., 4.7., 11.7., 18.7. ja 25.7. klo 10-12

AHOLAFARMIN SYYSTORI
Kirkkovuorentie 291
la 12.9. klo 10-15

lituotteita ja pienpanimo-oluita. 
Mika Nopanen avasi Takaladon Lihan Ha-

mina-Vaalimaa -tien varteen vuonna 2011.
- Alkuviikko leikataan ja palvataan, lop-

puviikko myydään. Haluamme, että raha jää 
maakuntaan, joten meiltä saa sikaa, hevosta, 
broileria ja karitsaa Kymenlaaksosta. Kau-
situotteina syksyllä on myös hirvenlihaa ja 
pohjoisempaa tulevaa poronlihaa. Jouluna 
ja juhannuksena saa myös kalaa, Nopanen 
kertoo valikoimasta.

Vaikka Takaladon oma myymälä on avoin-
na vain loppuviikosta, asiakkaiden ei tarvitse 
jäädä nuolemaan tyhjiä näppejään. Takala-
don tuotteita saa lukuisista päivittäistavara-
liikkeistä lähiseudulta ja kauempaakin. 

- Esimerkiksi palviliha ja kokonainen gril-
lattu broileri tekevät kauppaansa Haminassa 
ja Kotkassa, sanoo Teemu Nopanen, joka 
on ottamassa haltuun isänsä perustaman 
yrityksen toimintaa.

PITASIKAA TAPAHTUMIIN, 
KOKOSIKAA JUHLIIN
Kesäisin yritys on mukana seudun tapah-

AHOLAFARM
Kirkkovuorentie 291, Kannusjärvi
Avoinna tilauksesta. aholafarm.fi

TAKALADON LIHA
Jokelantie 34, Hamina 
Avoinna to-pe klo 11-18. Kesällä 
myös la klo 10-14. takalato.fi

tumissa. Silloin Mika apulaisineen työntää 
palvattua possua paikallisessa Huovilan lei-
pomossa leivotun pitaleivän väliin ja kruunaa 
annoksen coleslaw-salaatilla, bbq-kastikkeel-
la ja pepperonilla. Hamina Tattoo -tapahtu-
massa voimat on aiemmin yhdistetty viro-
lahtelaisen pienpanimo Takatalo & Tompurin 
kanssa.

- Me myydään kuumaa sikaa ja he vieressä 
kylmää kaljaa, niin se yhdistelmä toimii aika 
hyvin, Mika Nopanen hymyilee.

Juhlien ykköstuote on kokonaisena pal-
vattu possu, jota menee niin häihin kuin 
yritysjuhliin.

- Kokonainen possu on uunissa 40-60 tun-
tia koosta riippuen. 150 km:n säteelle Hami-
nasta toimitamme possun kuumana perille. 
Myös nouto onnistuu. Possuja on mennyt 
Turun saaristoon ja Sulkavalle saakka, yrit-
täjät kertovat.

PERHEYRITYS KASVAA 
ASIAKKAIDEN MUKAAN
Takaladon Lihassa työskentelevät Mikan 
perheestä myös vaimo Satu sekä lapset Ka-
roliina ja Matias. Talvella sattunut työtapa-
turma ja muut fyysiset krempat ovat saaneet 
Mikan miettimään sukupolvenvaihdosta. 
Vanhin poika Teemu on siirtynyt yrityksen 
toimitusjohtajaksi, ja uutta on kehitteillä.

- Maaliskuussa avasimme verkkokaupan, 
jossa voi tehdä ostokset ja noutaa ne sitten 
myymälästämme. Jos kysyntää tulee, alamme 
toimittamaan verkkokaupan kautta herkkuja 
myös koteihin ja kesämökeille Haminan, Vi-
rolahden ja Kotkan alueella. Kehitämme koko 
ajan myös uusia tuotteita, Teemu Nopanen 
sanoo.

Makuja ja kokemuksia 

maaseudulla

Teemu Nopanen (oik.) on siirtynyt isänsä Mika Nopasen perustaman yrityksen toimitusjohtajaksi. 
Työn alla ovat uudet tuotteet ja keväällä avattu verkkokauppa.

Takaladon Lihan myymälä on avoinna torstaisin 
ja perjantaisin, kesällä myös lauantaisin.

31MAAILMANLUOKAN KOHTAAMISIA 
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Airbnb on kotimajoitusjärjes-
telmistä maailmanlaajuisesti 
tunnetuin. Yksi haminalaisista 
Airbnb-kohteista on sisarusten, 
Anniina ja Bettiina Pasin, ylläpitä-
mä beach house -tyylinen mökki 
meren rannalla. Anniina kertoo 
kokemuksista majoittajana.

KERRO KOHTEESTA?
Kohteemme on kahden makuuhuoneen kesä-
mökki meren rannalla Haminan Vimpasaa-
ressa. Mökkiin mahtuu majoittumaan neljä 
henkilöä, ja se sopii erityisen hyvin perheille 
ja pienille ystäväporukoille. Suurella teras-
silla on mukavaa grillailla ja viettää aikaa 
yhdessä. Myös lapsille on reilusti tilaa leik-
kiä. Mökki on varattavissa ympäri vuoden, 
ja vierailijoita käy sekä Suomesta että ulko-
mailta. Meillä on ollut vieraita Irlannista, 
Ranskasta, Saksasta, Britanniasta, Sveitsistä, 
Venäjältä ja Alankomaista.

HOIDATTE KOHDETTA SISARUKSINA. 
MILLAINEN TYÖNJAKO TEILLÄ ON?
Minä hoidan yleensä asiakkaiden kanssa 
kommunikoinnin. Siskoni Bettiinan kanssa 
käymme yhdessä tai vuorotellen siivoamassa 
mökin ja vastaanottamassa vieraat. 

MIKÄ ON OLLUT MAJOITTAMISESSA 
HAASTEELLISINTA?
Haasteellisinta ovat olleet nopeat vaihdot 
kesäkautena, kun edelliset lähtevät ja seu-

raavat saapuvat samana päivänä. Nekin hoi-
tuvat ongelmitta, kun aikatauluttaa hyvin. 

MIKÄ ON OLLUT HAUSKINTA 
TAI KIINNOSTAVINTA?
Hauskinta on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja 
nähdä, kuinka iloisia ja yllättyneitä vieraat 
ovat olleet saapuessaan kohteeseen pitkän 
matkustamisen jälkeen. Monet ovat tulleet 
suurista kaupungeista Keski-Euroopasta. He 
ovat todella nauttineet luonnonläheisyydes-
tä. Suomen luonto ja meri voi olla kansain-
välisille vieraille myös vieras asia. He saat-
tavat olla varovaisia ulkona liikkuessaan ja 
kysyvät neuvoja, mitä voi tehdä ja mitä ei. 

MITÄ TEETTE ASIAKKAIDEN 
VAIHTUESSA?
Siivoamme, vaihdamme lakanat ja pyyh-
keet, mahdollisesti leikkaamme nurmikon 
ja tuomme lisää takkapuita. Tarkistamme, 
että mökissä on kaikki tarvittava seuraaville 
vieraille. Kun uudet vieraat saapuvat, esit-
telemme heille paikan ja neuvomme miten 
kaikki toimii. 

AIRBNB-
MAJOITTAJANA 
HAMINASSA
TEKSTI: ANITA HEIKKINEN
KUVAT: ANNIINA JA BETTIINA PASI

Anniina Pasi (oik.) suosittelee siskonsa Bettiinan 
kanssa Airbnb-toiminnan aloittamista miettiviä 
ainakin kokeilemaan. ”Itse yllätyin täysin kysynnän 
määrästä näin pienellä paikkakunnalla!”

MILLOIN ALOITITTE AIRBNB-
MAJOITTAJINA, JA MISTÄ AJATUS 
ALOITTAMISEEN LÄHTI?
Lisäsimme kesämökkimme Airbnb-palve-
luun keväällä 2018. Emme mielestämme 
ehtineet käyttää mökkiä tarpeeksi usein, 
joten ajattelimme kokeilla, olisiko sille ky-
syntää Airbnb:ssä.
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MILLAISIA VINKKEJÄ ANTAISIT 
AIRBNB-TOIMINNAN ALOITTAMISTA 
HARKITSEVALLE?
Tärkeintä on pitää kohde siistinä sekä vies-
tiä selkeästi ja nopeasti vieraiden kanssa. 
Kohteesta tulee olla totuudenmukaiset va-
lokuvat. Jos kohteessa luvataan välttämät-
tömyystarvikkeet, kuten vessapaperi ja saip-
pua, niin ne tulisi tarjota koko matkan ajaksi 
– etenkin jos kyseessä on alle viikon matka. 
Jos tarvikkeita on vain yhtä yötä varten, se 
aiheuttaa ärtymystä.

Sisarusten 
mökki Haminan 
Vimpasaaressa on 
sisustettu kauniisti 
ja rennosti beach 
house -tyyliin.

Hamina Tattoo ja 
Iitin MotoGP lisäävät 
kotimajoitustarvetta 
Haminassa!

Vuokramökiltä avautuvat 
upeat maisemat Suomenlahdelle.

Tila & tekstit kuntoon!
Apua Airbnb-majoittajille
• Tekstisuunnittelijan palvelu  

Airbnb-kohdetekstin kirjoittamiseen 

• Ammattijärjestäjän apu kohteen  
järjestämiseen ja varustamiseen

 Tutustu ja lataa ilmainen Airbnb-keittiön tarvikelista: supermajoittaja.fi

OVATKO LÄHISEUDUN TAPAHTUMAT 
VAIKUTTANEET MAJOITTUJAMÄÄRIIN?
En ole huomannut niiden aikana suurta muu-
tosta. Kohde on ollut varattu, mutta vieraat 
eivät ole tulleet tapahtumien takia. He ovat 
kuitenkin yllättyneet positiivisesti kuulles-
saan tapahtumista ja saattaneet piipahtaa 
niissä lomansa aikana.

Haastattelun jälkeen Anniina ja Bettiina ovat 
myyneet mökin, joten he eivät tällä hetkellä 
toimi majoittajina.



HULPPEASTI HAMINA BASTIONISSA
Hamina Bastionin tunnelmallisissa, nykyai-
kaisella tekniikalla varustetuissa holveissa 
voi järjestää kokouksia ja juhlia pienelle 
porukalle tai jopa 400 hengelle. Lämmite-
tyissä holveissa tilaisuudet onnistuvat myös 
talvella. Kesäaikaan Bastionin ylle nousee 
Euroopan suurin telttakatos, jonka alla on 
suuri areena ja 2200-paikkainen katsomo. 
Katoksen alla onnistuvat suurtapahtumat, 
musafestareista messuihin ja sukujuhliin
haminabastioni.fi

SOTILAALLISESTI 
VARUSKUNTAKERHOLLA
Haminan Varuskuntakerholla on nykyaikai-
nen kokoustekniikka, tyylikkäitä tiloja ja 
upeita saleja 10 hengen kabineteista alkaen. 
Enimmillään tiloissa voi järjestää 200 hen-
gen juhlat. Kokouksia ja perhejuhlia tarjoi-
luineen järjestää talossa toimiva Lounashuo-
ne Kerho. Talossa toimii myös yhdistyksiä ja 
asukkaita palveleva Kumppanuustalo Hilma, 
jonka kautta voi myös varata kokoustiloja ja 
tilata kahvittelut. 
lounashuone.fi, kumppanuustalohilma.fi

TUNNELMALLISESTI KAHVILA-
OLOHUONE JASPIKSESSA
Kahvila-olohuone Jaspis on niin nuorten 
kuin vanhempien suosima kohtaamispaik-
ka Haminan keskustassa. Jaspiksen tunnel-
mallinen Kahvilasali on varattavissa 35-60 
hengen ryhmille kokoontumisiin tai vaikka 
perhejuhliin. Kaunis Hiljainen kabinetti tar-
joaa tilat 14 hengen ryhmille. Kahvittelu tai 
ruokailu on erikseen sovittavissa. Jaspiksen 
toiminnalla tuetaan paikallista nuorisotyötä.
jaspis.fi

TYYLILLÄ ALADININ 
KAUPUNKIPALATSISSA
Konstantin Aladinin rakennuttamassa, nik-
karityylisessä kaupunkipalatsissa sijaitsevan 
Tanelinkulman komeat, korkeakattoiset salit 
ovat mitä upein tila esimerkiksi yritystilai-
suuksien, hääjuhlan tai muiden perhejuhli-
en viettoon. Tarjottavat voi järjestää paikan 
päälle itse, tai paikalle voi tilata pitopalvelun.
juha.klami@rakennuspartio.fi

LUONNONLÄHEISESTI LADOSSA 
Aholafarmilla voi viettää kokousta, juhlaa 
tai tyky-päivää rennossa maalaistunnel-

JÄRJESTÄ KOKOUS, JUHLA TAI TYKY-PÄIVÄ HAMINASSA
Jos etsit tavallisuudesta poikkeavaa, kaunista ja inspiroivaa miljöötä kokoukselle, tyky-päivälle tai vaikka sukujuhlalle, 
tutustu Haminan mahdollisuuksiin!

TEKSTI: ANITA HEIKKINEN KUVAT: VESA HOVI, HAMINAN KAUPUNKI

massa. Latopirttiin mahtuu 10-40 henkeä ja 
kesällä ulos voi kattaa lisäksi 10-20 hengelle. 
Perhejuhlia varten tilalla on kaunis Metsäkirk-
ko. Viihdykkeeksi voi varata ohjelmapalveluja 
vauhdikkaasta offroad- ja ralliajelusta hevosa-
jeluun ja hemmotteluun.
aholafarm.fi

LEPPOISASTI TUULIMYLLYSSÄ 
Tykän tuulimyllyllä kokoontuminen tai vaikka 
merkkipäivän vietto onnistuu tuulimyllyssä, te-
rassilla tai tunnelmallisessa hämyholvissa. Tilauk-
sesta saa ruokailun tai kahvittelun ja käytössä on 
grillikatos. Nähtävää tarjoavat pihapiirin riihi- ja 
maitolavamuseo sekä yli 80 puulajin arboretum.
tykka.com

VIIKINKIMEININGILLÄ SAARISTOSSA
Vimpa Island tarjoaa kokousmahdollisuuksia 
Vimpasaaressa ja Rakinkotkan saaressa Haminan 
edustalla ympäri vuoden. Tiloja on 10-80 hengen 
ryhmille. Vimpa Islandilla on myös majoitusmah-
dollisuudet ja merellisiä ohjelmapalveluja. Her-
kulliset tarjoilut valmistuvat mm. meren antimista 
ja saaren omista juureksista sekä vihanneksista. 
Kokouksen voi järjestää vaikka viikinkien tyyliin!
vimpa.fi

LISÄÄ KOKOUS- JA JUHLATILOJA: VISITHAMINA.FI

Kahvila-olohuone Jaspis 
on tunnelmallinen 
kokouspaikka.
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JÄRJESTÄ KOKOUS, JUHLA TAI TYKY-PÄIVÄ HAMINASSA

LISÄÄ KOKOUS- JA JUHLATILOJA: VISITHAMINA.FI

Raatihuoneentori 1 
Hamina

Jukka Rintalan näyttely
UNELMIEN TANSSIAISET  
HAMINAN RAATIHUONEELLA
2.7.–15.8.2020

TI–PE 10–18

LA–SU 10–16 

Pop-up shop Raatihuoneen ala-aulassa

Hamina Bastioni
TO 29.7.2021  klo 20 
PE 30.7.2021  klo 20

Liput Lippu.fi
68 € • lapset alle 12 v. 58 €  

• ryhmät 65 € (min. 10 hlö)

Hinnat sisältävät lipunmyynnin palvelukulut.

Pjotr Tšaikovski

St Petersburg Ballet Theatre

balletbastioni.fi
Raatihuoneenkatu 12, Hamina

60 TANSSIJAA JA SINFONIAORKESTERI
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Tullimakasiininranta 9
.www.tervanaru.fi    

Löydät meidät myös facebookista!

Hamina Tervasaari
044 2403731 

Tervetuloa Tervanaruun
nauttimaan rennosta, 

merihenkisestä tunnelmasta!
Tavernan listalta löydät herkulliset eväät niin pieneen 
kuin suureenkin nälkään.
Kahviossamme voit nauttia suolaisista ja makeista herkuista.
Baaristamme kylmät sekä lämpimät juomat A-oikeuksin.
Lasitetulla terassillamme voit nauttia hyvän ruoan ja juoman
lisäksi upeasta merinäköalasta.
Mahdollisuus järjestää pienimuotoisia perhetilaisuuksia, juhlia,
kokouksia ym. viihtyisän merellisessä ympäristössä.
Kysy tarjoustamme!

Paljon kehuttu buffetlounas ja 
erinomainen juhlapaikka isoihin 
ja pienempiinkin tapahtumiin 
keskellä historiallista Haminaa!  

Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina 
kerho@lounashuone.fi 

www.lounashuone.fi 
puh. 050 512 8089

KAHVILAT JA RUOKAPAIKAT HERKKUSUILLE

mailto:kerho@lounashuone.fi
http://www.lounashuone.fi
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KAHVILAT 

Kahvila-konditoria Huovila
Fredrikinkatu 1, p. 05 344 0930

Kahvila Varvara
Puistokatu 2, p. 05 231 1044

Raati-Cafe Kaneli
Raatihuoneentori 1, p. 040 199 1298

Café Kamu!
Rautatienkatu 2, p. 040 567 1449

Cafe Mirjam
Isoympyräkatu 17, p. 040 538 9326

Torikahvila Mirjam (avoinna kesäisin)
Kauppatori, p. 040 538 9326

Torikahvila Troikka (avoinna kesäisin)
Kauppatori, p. 040 047 9400

Riihikahvila (avoinna kesäisin)
Pitkäkuja 204, p. 040 6501610

S-Cafe
Isoympyräkatu 15, p. 010 763 5906

RAVINTOLAT JA 
RUOKAPAIKAT

Lounashuone Kerho
Kadettikoulunkatu 3, 
p. 050 512 8089

Restaurant mon ami
Fredrikinkatu 7, p. 050 436 5743

Ravintola WenJing
Sibeliuskatu 32, p. 045 7870 1998

Ravintola Seurahuone
Pikkuympyräkatu 5, p. 044 733 
3101

Ravintola Kiina
Fredrikinkatu 5 B, p. 05 355 9670

Wanha Työski
Sibeliuskatu 28, p. 044 709 5538

Kahvila-Olohuone Jaspis
Isoympyräkatu 30 B, p. 040 486 
8117

Social Joint Burger
Sibeliuskatu 32, p. 044 966 0125

Hesburger
Isoympyräkatu 15, p. 010 763 5906

Taverna Tervanaru
Tervasaari, Tullimakasiininranta 9, 
p. 044 240 3731

Rampsi Kitchen & Lounge
Tervasaari, Tullimakasiininranta 21, 
p. 050 558 2880

Itäväylän Bensis
Helsingintie 1, p. 05 354 1004

ABC Kippari
Satamakatu 2, p. 010 763 5810

Ravintola Pinteli
Tarkka-ampujankatu 1, 
p. 040 025 2099

Lounaskahvila Portinpieli
Satamantie 4, p. 040 481 9520
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Kotipizza
Sibeliuskatu 32 A, p. 05 344 4222

Haminan Kebab Pizzeria
Kaivokatu 3, p. 05 354 1333

Sunrise-Pizzeria
Kaivokatu 7, p. 05 354 1144

Titanic Kebab Pizzeria
Kadettikoulunkatu 13, p. 05 344 5100

Ravintola Fati
Isoympyräkatu 17, p. 05 381 0200

Jack-Up
Sibeliuskatu 32 B, p. 05 231 1110

Hallinkulma
Satamakatu 11, p. 040 179 2088

Kellaripub Kompassi
Pikkuympyräkatu 5, p. 044 733 3101

Gebardi
Kaivokatu 3, p.  040 738 2613

The Bar Poliisitalon terassit
Raatihuoneentori 4, p. 041 483 3155

Ravintola Nakatappi
Helsingintie 1, p. 050 558 2883

Hakapirtti
Teollisuuskatu 20, p. 050 347 7654

Haminan Autogrilli
Rautatienkatu 4, p. 05 354 1515

Torigrilli
Kauppatori, Satamakatu 12, 
p. 040 587 3648

Karaoke
Terassi

Pub

Kaivokatu 3
49400 HAMINA

Social Burgerjoint
Sibeliuskatu 32

49400 HAMINA
0449660125

Avoinna:
Ma-La 11-21

Su 12-21 

burgerjoint.fi

Löydät meidät myös facebookista/ instagramista!!

Kotipizza
Sibeliuskatu 32A

49400 HAMINA
053444222

Avoinna:
Ma-La 11-21

Su 12-21

kotipizza.fi

HOX!! TATTOO-VIIKOLLA PIDENNETYT AUKIOLOAJAT!

PIZZERIAT, PUBIT JA GRILLIT
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SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32, p. 05 353 5555

Hotelli Haminan Seurahuone
Pikkuympyräkatu 5, p. 044 733 3101

Jailhouse Hamina
Karjakatu 25, p. 040 831 5580

Pormestarintalon pihakammari
Mannerheimintie 7, p. 044 056 8332

Kilpi Kerttu-Kaarina
Sibeliuskatu 1, p. 040 716 0322

Mummon mökki
Vuorikatu 9, p. 050 091 3329

Gasthaus Kallioranta
Norsviikintie 42, p. 040 514 1052

Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204, p. 040 650 1610

Metson majoitus
Hovintie 15, p. 040 7582 025

Vimpa Islands
Vimparaitti 29, p. 0400 555 475

Hamina Camping Pitkäthiekat
Vilniementie 375, p. 040 151 3446

Aallokko Caravan
Tervasaari, Tullimakasiininranta, 
p. 050 558 2880

MAJOITUSTA MONEEN MAKUUN
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HISTORIALLINEN HAMINA ON 
MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI.
Tutustu ainutlaatuisen ympyräkaupungin historiaa huokuviin kohteisiin sekä 
lumoavaan linnoitukseen! Ja näe häkellyttävä maailman suurin Suomen lip-
pu. Tervasaaressa voit tuntea jo meren tuoksun ja piipahtaa merelle taksive-
neen kyydillä.

ALLASOSASTO JA KUNTOSALI 
VAATIVAANKIN MAKUUN
Kylpytakki päälle ja tohvelit jalkaan - sauna ja altaat odottavat

SpaHotel Haminaan liitetty allasosasto toivottaa kaikki uinnin ystävät terve-
tulleeksi! 25m pituinen uima-allas täyttää kuntouimarin tarpeet siinä missä 
lämmin porekylpy tai monitoimiallas antaa mahdollisuuden rentoutua veden 
äärellä. Jokaiseen huonehintaan sisältyy pääsy allasosastolle, joka on uusin 
laatuaan koko Suomessa!

Allasosaston yhteydessä on myös monipuolinen ja nykyaikainen kuntosali.

KAIKKIEN HUONEIDEN HINNAT 
SISÄLTÄVÄT VAPAAN PÄÄSYN 
ALLASOSASTOLLE JA KUNTOSALILLE!
SpaHotel Hamina on vain 30 minuutin ajomatkan päässä Vaalimaan raja-ase-
malta, sijaiten aivan keskellä idyllistä ja historiallista Haminaa. Kaunis ympy-
räkaupunki kaikkine palveluineen on kävelymatkan päässä. Hotellissa on 31 
laadukasta huonetta.

TERVETULOA MEILLE!

MAJOITU MUKAVASTI 
HISTORIALLISESSA HAMINASSA

WWW.SPAHOTELHAMINA.FI
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www.aholafarm.fi
 

AHOLAFARM
E L Ä M Y K S I Ä  T Y Ö H Ö N  J A  V A P A A - A I K A A N

A I T O A  L Ä H I R U O K A A

VIIKINKI- SAARI
 
• Vuokramökkejä Haminan kauniissa 
saaristossa mantereella ja saaressa
• Kokoustiloja
• Lintu- ja luontoretkiä
• Veneretkiä 
• Herkullista lähiruokaa

+ Viikinki-risteilyjä Tattoon aikana 
Rakinkotkan Viikinki-saarelle

Pertti Illi, Saari-isäntä
Vimparaitti 29, 49400 Hamina

p. 0400 555475
pertti.illi@vimpa.com

www.vimpa.com

VIIKINKI- SAARI
 
• Vuokramökkejä Haminan kauniissa 
saaristossa mantereella ja saaressa
• Kokoustiloja
• Lintu- ja luontoretkiä
• Veneretkiä 
• Herkullista lähiruokaa

+ Viikinki-risteilyjä Tattoon aikana 
Rakinkotkan Viikinki-saarelle

Pertti Illi, Saari-isäntä
Vimparaitti 29, 49400 Hamina

p. 0400 555475
pertti.illi@vimpa.com

www.vimpa.com

http://www.aholafarm.fi
mailto:pertti.illi@vimpa.com
http://www.vimpa.com
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OSTOKSILLA 

Sisustus Laventeli & Pikku Pepita
Raatihuoneentori 12, p. 040 709 5591

Posliinitar AnnMaarit
Raatihuoneenkatu 14, 0400 657 266

Kirjaspotti, Salpakirja Oy 
Raatihuoneentori 16, p. 050 339 5704 

Jaanan Lahjat
Fredrikinkatu 2, p. 040 065 6248

Tacci Second Hand
Puistokatu 6, p. 044 240 8955
 
Team Sportia Hamina
Puistokatu 6, p. 05 344 5000

Käsityöliike Maijukka
Sibeliuskatu 25, p. 05 354 3631

Janen Lahjapuoti
Sibeliuskatu 34, p. 040 737 3363

Haminan Kirppis & Antiikki
Fredrikinkatu 5, p. 046 906 4088

Sevenon Art Glass Studio
Fredrikinkatu 7, p. 041 319 6727

Haminan taitokeskus
Raatihuoneenkatu 2, p. 040 554 0582

Haminan Kauppatori
Satamakatu 12

www.ekami.fi/rannikkopajat

Tarjoamme Rannikkopajoilla HAMINASSA:

Turvallisen ja ammatillisen työympäristön
Tekemistä päiviisi ja eväitä arkeesi

Ota rohkeasti yhteyttä - 
nähdään Haminan pajoilla!

Rautatienkatu 3, 49400 Hamina  |  ma-pe 10–17, la 10–14
Lahjoitusten nouto ja asiakaspalvelu puh. 044 777 0407

GoodwillKotkaHamina

Noudamme 

suuremmat lahjoi- 

tukset veloituksetta. 

On helppoa tehdä 

hyvää!

TERVETULOA 
TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ
Ostamalla ja lahjoittamalla annat paikallisille työtä etsiville 
ihmisille mahdollisuuden kartuttaa työkokemusta ja saada 

valmennusta työelämään siirtymistä varten.

http://www.ekami.fi/rannikkopajat
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Marimekko
Mannerheimintie 9, p. 05 230 3887

Goodwill Hamina
Rautatienkatu 3, p. 044 777 0407

Haminan Rakennuspuoti
Maariankatu 12, p. 040 178 4899

Nanso Group Outlet
Maariankatu 21, p. 040 637 5478

Rannikkopajat, Haminan Pajapuoti
Kadettikoulunkatu 18, p. 050 911 2383

Armyvaatteet.fi
Helsingintie 1, p. 040 042 2946

Maijan Muotipuoti
Helsingintie 1 A 14, p. 050 529 1306

Northammer
Helsingintie 1 A 16, p. 044 937 1189

Kissanviiksi
Kivimäentie 1, Neuvoton, 
p.  040 771 7674

Luoma Design
Kitulantie 92, Kannusjarvi, 
p. 040 740 2556 



visithamina.fi
hamina.fi
#kohtaamistenhamina 
#visithamina 
#visitkotkahamina
#hamina
#maailmanluokanpikkukaupunki

Matkailuneuvonta 
SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32 
040 199 1330       
info@hamina.fi
Avoinna ma-la klo 8-20
 

Kesäinfo 
Linnoituksen Lipputorni
Kaivokatu 6
040 199 1346
Avoinna kesä-elokuussa
ma-pe 10-18, 
la-su 10-16

facebook.com/kohtaa-
mistenhamina 
 

@kohtaamistenhamina
instagram.com/
kohtaamistenhamina

Kokeile myös mobiili-
opastuspalveluamme:
hamina.moinavi.com

POIMINTOJA VUODEN 2020 TAPAHTUMATARJONNASTA

30.6.-2.8. Tove Janssonin maalaukset ja 
 otoksia kaupungin 
 taidekokoelmista -näyttely, 
 Haminan Seurahuone

2.7.-15.8. Unelmien tanssiaiset Haminan  
 Raatihuoneella 
 - Jukka Rintalan pukujen ja 
 maalausten näyttely, Raatihuone

7.7. klo 17  Hamina Tattoo 30 vuotta 
 -kesäkonsertti Poppia puutarhassa,   
 Varusmiessoittokunnan viihde- ja showbändi, Varuskuntakerho

4.8. klo 19 Hamina Tattoo 30 vuotta -kesäkonsertti, Varusmiessoitto- 
 kunta  30-vuotta, Reserviupseerikoulun Maneesi

KOHDATAAN HAMINASSA
Haminassa voit tutustua erilaisiin näyttelyihin, kuulla musiikkia, piipahtaa museoissa  

tai vain käydä piknikillä puistoissa ja valleilla.
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KATSO LISÄÄ HAMINAN TAPAHTUMISTA JA KAIKESTA, MITÄ KAUPUNGISSA VOIT TEHDÄ, NÄHDÄ JA KOKEA.

hamina.fi/tapahtumat  •  haminatattoo.fi  •  haminafestivals.fi  •  visithamina.fi  •  hamina.fi

KAUPPIAANTALOMUSEO, 
Kasarminkatu 6
Kesänäyttely 2.6.-11.9. Koiramainen juttu
Avoinna 2.6.-11.9. ti, to-su 10-16, ke 12-18

VEHKALAHDEN KOTISEUTUMUSEO, 
Kuninkaantie 3, Husula
Avoinna 13.6.-30.8. kesä- ja elokuussa la-su 10-15, 
heinäkuussa ke-su 10-15 

MUSEOHINAAJA MERIKARHU, 
Tullimakasiininkatu, Tervasaari
Avoinna 4.6.-5.8. keskiviikkoisin klo 12-15

RUK-MUSEO, Kadettikoulunkatu 8
Avoinna 2.6.-30.9. ti-su klo 10-18 

WANHA VETERAANI – rauhanturvaamisen ja 
veteraanityön perinnekeskus, Kadettikoulunkatu 7
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -näyttely 1.6. - 29.11.
Avoinna 1.6.-4.10. ti-su klo 10-16, ke 10-18, 
5.10.-29.11. la-su klo 10-16

MUSEOITA HAMINASSA

13.-15.8. Haminan Elomarkkinat, kauppatori

13.9. Valojen yö -kaupunkikarnevaali, tapahtumia ympäri kaupunkia

8.-9.10 Syysmarkkinat, kauppatori

4.-13.12. Wanhan Linnoituksen Joulu -joulutori, Raatihuoneentori

mailto:info@hamina.fi



