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AINA ON HYVÄ PÄIVÄ KOHDATA 
MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNGISSA!
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Hamina on aina ollut kohtaamisten kaupunki . 

Kaupunki on kautta aikojen ollut idän ja lännen kohtaamispaikka, sijaiten milloin 
milläkin puolella valtakuntien rajaa . 

Täällä kohtaavat maa ja meri, talven aikaan toisiinsa lumisina kietoutuen, kesäaikaan 
laineiden ja tyrskyjen helliessä rantahiekkaa ja saariston kalliorantoja . 

Täällä kohtaavat ympyräkaupungin ainutlaatuinen linnoituskeskustan historia ja 
kaunis maaseutu, joka tuo tuoreet ja puhtaat lähiherkkunsa eläväiselle torille .

Täällä kohtaavat iloiset ihmiset – kesäpäivän aurinkoisilla kaduilla ja festareilla, 
patikkapoluilla luonnon rauhassa, syksyn ja talvenhämärän tunnelmallisissa 
tapahtumissa . 

Mitä, kenet ja milloin sinä haluaisit kohdata Haminassa?

Tervetuloa Haminaan kohtaamaan kaupunki omalla tavallasi, 
mihin vuodenaikaan tahansa!
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KOLME KIRKKOA KESKELLÄ KYLÄÄ 
Haminan ympyräkeskustassa on kolme erityylistä kirk-
koa, jotka sijaitsevat vain kävelymatkan päässä toisistaan . 
Kirkoissa kannattaa kesäpäivinä ehdottomasti piipahtaa, 
sillä myös niissä aistii kaupungin vuosisataisen historian . 

HISTORIA HALTUUN 
HAMINAN KAUPUNGINMUSEOSSA
Haminan kaupunginmuseon 1760 valmistunut rakennus 
havisee historiaa jo itsessään . Museon ovet johdattavat 
sinut Aikakausia ja aikalaisia -näyttelyyn, joka esittelee 
sinulle Haminan kehitysvaiheita syntyhistoriasta aina 
1900-luvulle asti . 

Haminan helmet top10
NÄE JA KOE PALA KAUNEINTA HAMINAA

NÄE YMPYRÄKATUJEN 
PUUKORTTELIT
Haminan ympyräkadut sulkevat 
sisäänsä tunnelmallisen Haminan 
puukorttelin, jonka 1800-luvun 
suurpalosta selviytyneitä taloja 
asukkaat vaalivat ja kunnostavat 
hartaudella . Näe ympyräkatujen 
varsilla myös muita upeita, 
historiaa huokuvia kohteita .

KOE HÄKELLYTTÄVÄ SUURLIPPU 
Suuri siniristilippu on nähtävyys, joka korostaa 
Suomen kansan erityisyyttä . Satametrisessä 
suursalossa maailman suurin Suomen lippu 
liehuu joka päivä ympäri vuorokauden . Suomen 
lipun aukion kaupungin ympyräasemakaavaa 
noudatteleva kivetys ja jättimäiset penkit tarjo-
avat viihtyisän levähdyspaikan .

KURKISTA HAMINAN LINNOITUKSEEN
Tähdenmuotoinen bastionilinnoitus sulkee sisäänsä 
vanhan ympyräkeskustan, jonka kahdeksan 
sädekatua alkavat Raatihuoneentorilta . Haminan 
linnoituksessa pääset kurkistamaan Haminan 
historiaan . Linnoituspolulla näet tykkiasemat, 
tunnelit ja holvit eli koet upeat linnoitusvallit 
vajaan kahden kilometrin kävelyretkellä .
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Haminan helmet top10
NÄE JA KOE PALA KAUNEINTA HAMINAA

TAIKAA JA TÄHTIHETKIÄ HAMINA BASTIONISSA
Hamina Bastioni sijaitsee linnoituksen Keskusbastionis-
sa, joka rakennettiin 1800-luvun alussa . Sen holveissa 
ja Bastionipihan kesäajan telttakatoksen alla voit kokea 
mieleenpainuvia elämyksiä konserteissa ja tapahtumissa 
ympäri vuoden . 

VIETÄ PÄIVÄ OOLANNINPUISTOSSA
Kaupunkimme vihreä sydän, Oolanninpuisto, 
kutsuu aurinkoisen kesäpäivän viettoon meren 
rannalle . Puistosta löydät mm . leikkipaikan, 
piknik-nurmikot, rantareitin ja auringonottorannan .  

TAMMIO ON SAARI KUIN 
SATUKIRJASTA
Kesän upein saaristoelämys ja päiväret-
kikohde löytyy Itäisen Suomenlahden 
saaristossa sijaitsevasta Tammion vanhasta 
kalastajakylästä . Jos et omista omaa venet-
tä, oiva vaihtoehto on hypätä taksiveneen 
kyytiin silloin, kun sinulle sopii . Saareen 
voit tilata taksiveneen Bout-palvelusta .

ULKOILE PORTIMON  POLUILLA 
Lähde patikointiretkelle Portimon Poluille, 
joka on yli 60 km pituinen polkuverkosto 
Haminassa . Polkujen varrella löytyvillä 
laavuilla voit levähtää ja nauttia vaikka 
nuotiomakkarat . 

VISITHAMINA.FI

MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI

TERVASAARESSA VOIT TUNTEA 
MEREN TUOKSUN 
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Jos haluat paistatella päivää 
meren äärellä ja kohdata 
leveitä hymyjä, Tervasaari 
ja Rampsinkari ovat siihen 
Haminan paras paikka . 
Viihdy kahvilassa tai 
terassilla, virkistäydy ui-
marannalla, vietä piknikiä 
tai ota erä rantalentistä 
kavereiden kanssa . 9



KESÄTEATTERIA HAMINA 
BASTIONISSA 10.-21.8.

HEVOSET
BASTIONISSA
8.-12.6.

VALOJEN YÖ 16.-17.9.

HAMINA TATTOO 11.-16.7.

HAMINAN  LINNOITUKSEN 
JOULU 9.-21.12.

EAST COAST FESTIVAL
17.-18.6.

TEE SITÄ MITÄ RAKASTAT
Istua brunssilla ja tuntea musiikin 
rytmi. Nauttia kesäteatterin 
tarinoista ja kulttuurin kirjosta. 
Olla parempia yhdessä kuin 
erikseen. Suomen festivaali-
kaupungissa koko vuosi on
yhtä festivaalien juhlaa.

haminafestivals.fi 

HAMINA
FESTIVAL

TOWN
2022

TEE SITÄ MITÄ RAKASTAT
TOVE JANSSON JA MERI 
-NÄYTTELY 10.6.-13.8. 

JUKKA
RINTALAN
NÄYTTELY:
UNELMIEN
MATKASSA
1.7.-13.8.
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Hamina Festivals on tapahtumakokonaisuus, joiden tunnelma hurmaa 
sinut ympäri vuoden.

Nauti menosta uudessa Hevoset Bastionissa -tapahtumassa . Kesäkuun toisella viikolla jostain 
alkaa kuulua kavioiden kopsetta, kannusten kilinää ja hilpeitä hirnahduksia .Tänä kesänä Ha-
mina Festivals on myös erityisen rock, kun se tuo kaupunkiin itärannikon kiinnostavimman ja 
freeseimmän rocktapahtuman, East Coast Festivalin . Kansainvälinen sotilasmusiikkifestivaali 
Hamina Tattoo saapuu kaupunkiin keskellä kuuminta heinäkuuta torvet ja säkkipillit soiden, 
entistä monipuolisempana . Sotilasmuusikot eri puolilta maailmaa värikkäissä asuissaan jalkau-
tuvat toreille, kaduille, puistoihin ja vanhojen puutalokortteleiden pihoille .

Iloitse elokuussa Hamina Bastionin kesäteatterissa, joka vie kesäteatterivieraat hulvattoman 
farssin maailmaan tai viehäty syksyisen Valojen Yö -kulttuurifestivaalin tuhansien tuikkivien 
valojen loisteesta . Tunnelmoi Haminan Linnoituksen Joulu -tapahtumassa Raatihuoneentorilla 
ja löydä joulun taika Hamina Bastionin hämyisissä holveissa . 

Piipahda Haminaan toki myös muulloin kuin suurten tapahtumien aikaan . Kävele ympyräka-
duilla, kulje puistoissa, nauti raikkaasta meri-ilmasta, lumoudu linnoituksesta ja anna maail-
manluokan pikkukaupungin saada pääsi pyörälle!

KOHTAA ILOISIA IHMISIÄ 
HAMINA FESTIVALSIN 
UPEISSA TAPAHTUMISSA
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Linnoituspolku on kävelyreitti, joka kiertää Ha-
minan linnoitusvalleja mukaillen keskustan ym-
päri ja päättyy Raatihuoneentorille . Keskustassa 
kulkeva reitti tarjoaa sinulle tietoa linnoituksen 
menneistä ajoista .

Kirkkojärven luontopolku on Haminan keskus-
tan läheisyydessä kulkeva 6 km helppokulkuinen 
reitti arvokkaalla linnustonsuojelualueella ja sen 

LUONTOPOLUILTA 
TAVOITAT KOKO HAMINAN

ympäristössä . Kirkkojärven luontopolulla voit 
liikkua jalan tai pyörällä .

Tarmola-Teirikallion kävelypoluilla Tallinmäen-
kadulta lähtevät kolme erilaista kävelyreittiä 
johtavat kaikki kulkijan Teirikallion laavulle .

Portimon polut on kauniita ja vaihtelevia maas-
toja tarjoava retkeilyreitistö Haminan pohjois-
puolella . Polkuverkosto soveltuu patikoinnin 
lisäksi myös omatoimiseen maastopyöräilyyn . 
Reitistön varrelta löydät laavuja ja erikoiskoh-
teita kuten Suksimuseon Kirimajalla ja Rapa-
kammarin Viitavuoren laavulta . 
 
Horessootin luontopolulle pääset Myllykylästä . 
2,8 km mittainen polku kiertelee kangasmet-
sissä ja seurailee alkuperäistä reittiä Vehkajoen 
ja -järven rantamaisemissa . Matkalla voit nähdä 
komeita rapautuneita siirtolohkareita .

Luontopoluille ja kaupungin 
keskustaan pyörän selässä

Haminan seutu tarjoaa pyöräilykohteita niin 
leppoisaan kaupunkipyöräilyyn, vauhdikkaa-
seen maastopyöräilyyn kuin maatiepyöräilyyn . 
Haminan maaseudun hiekka- ja sorateillä viih-
tyy myös gravel-pyöräilijä useamman päivän . 
Pyörää ei aina tarvitse kuljettaa mukanaan vaan 
Haminasta löydät monipuoliset vaihtoehdot 
pyörän vuokraamiseen . 

Pidemmälle pyöräretkelle voit vuokrata 
kaupunkipyörän päiväksi esimerkiksi SpaHo-
tel Haminasta . Kaupunki- ja hiekkatiellä ajoon 
soveltuvan pyörän löydät Hamina Camping 
Pitkät Hiekat -leirintäalueelta . Fat Bike- ja 
sähköpyörät löydät Sportiasta/ Illis Sport-liik-
keestä kaupungin keskustasta ja Kaakau-kau-
punkipyörän voit ottaa käyttöösi eri puolilta 
kaupunkia löytyvistä noutopaikoista .

KUINKA VUOKRAAN 
KAAKAU-KAUPUNKIPYÖRÄN?

1 . Asenna puhelimeesi sovelluskaupasta   
 Donkey Republic mobiilisovellus .
2 . Sovelluksen avulla löydät lähellä olevat  
 pyörän noutopaikat .
3 . Näytölle tulee yhteenveto vuokra-
 hinnoista per pyörä .
4 . Kirjaudu sovellukseen ja täytä tarvittavat  
 tiedot .
5 . Hyväksy käyttöehdot sekä lisää 
 mahdollinen varkausvakuutus .
6 . Kun olet pyörän luona, avaa lukko   
 sovelluksella .
7 . Hyppää pyörän kyytiin ja nauti! kaakau .fi

OutdoorActive- 
luontomatkailusivulta löydät 

reittiehdotuksia pyöräilyyn Haminan 
seudulla, kuten Hamina haltuun reitti, 

omatoiminen mökkimatkapaketti 
Hamina-Kotkan seudulla ja pyöräillen 

ja majoittuen Metson tilalla.
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Kaupunkimme on avoinna matkailijoille mutta 
myös heidän lemmikeilleen . Meillä voit lemmikin 
kanssa kulkea rauhassa nauttien pikkukaupun-
gin tunnelmasta . Lenkin lomassa voitte poiketa 
torilla nauttimassa munkit ja kahvit tai levähtää 
hetken kesäpuiston lehmusten varjossa . Jos ul-
koilu kuljettaa teitä Tervasaarelle, on sielläkin 
tarjolla vesikuppeja monella nurkalla . Haminan 
koirapuistot tarjoavat myös oivallisen paikan 
antaa koiran juoksennella vapaana ja samalla 
tutustua mahdollisesti paikallisiin koiraihmisiin . 

Haminan majoituskohteet ovat eläinystäväl-
lisiä, mutta voivat periä pienen lemmikkimak-
sun majoittumisesta lemmikin kanssa . SpaHo-
tel Haminassa voit majoittua lemmikin kanssa 
mukavasti standard-huoneissa aivan kaupun-
gin keskustassa . THE Hotel toivottaa myös 
lemmikit tervetulleiksi sekä Hamina Camping 
Pitkillähiekoilla pääsee lemmikit majoittumaan 
mukavasti merenrannalla niin mökeissä kuin 
caravan-alueella .

LEMMIKKIKAUPAT:

Musti ja Mirri Hamina
Fredrikinkatu 7, 49400 Hamina
https://www .mustijamirri .fi/musti_hamina

Lemmikkitarvike Onnipet
Pikkuympyräkatu 24, 49400 Hamina
https://www .onnipet .com/

TilkkuTassu
Väkäkuja 9, 49490 Neuvoton
040 5192020 (auki sopimuksesta)

LEMMIKIN 
KANSSA 
HAMINASSA

HYVÄNMIELEN KOIRAKESKUKSESTA 
HYVINVOINTIA LEMMIKILLESI

Haminan Salmenkylään on kovaa vauhtia rakentumassa Hyvänmielen Koirakeskus Oy . Kol-
men kilometrin päässä Haminan keskustasta sijaitseva Koirakeskus aukeaa kesällä 2022 ja se 
tarjoaa kattavat palvelut lemmikillesi . Hyvänmielen Koirakeskukseen on koottu saman katon 
alle koira-alan ammattilaisten moniammatillinen tiimi . 

Keskuksesta löydät koirauimalan, jossa päästään polskimaan 12 x 5 metrin altaassa . Vesijuok-
sumatto tarjoaa altaan tapaan tehokkaan ja turvallisen liikuntamuodon ja kuntoutuksen väli-
neen . Lisäksi keskus tarjoaa treenitilat ja monipuolisia koulutuspalveluita . Hyvinvointipalveluina 
keskuksesta löytyvät trimmaus, koirahieronta, fysioterapia sekä osteopatia . Eläinlähtöisyys on 
kaikkea toimintaa ohjaava arvo, jota toteutetaan yhdessä omistajien kanssa .

Koirakeskuksen tiloihin muuttaa myös Lemmikkitarvike OnniPet . Siellä ammattitaitoinen ja 
iloinen henkilökunta auttaa sinua löytämään kaiken tarvitsemasi koirallesi . Isompien eläinten 
tarpeita palvelee Hevostarvike Pikant, joka myös tulee löytymään Hyvänmielen Koirakeskuksen 
tiloista . 

Tervetuloa tutustumaan upeisiin tiloihimme heinäkuussa 2022 alkaen!
”Hyvänmielen Koirakeskus - paikka, josta voit lähteä lemmikkisi kanssa vain hyvillä mielin 

ja hymyssä suin .” 

Tutustu toimintaamme ja 
aukioloajat löydät sivuilta:
www.hyvanmielenkoirakeskus.fi
www.onnipet.com

Kaupungin koirapuistoissa pääset tekemään tuttavuutta myös 
paikallisten karvakuonojen kanssa. Niistä löytyvät vaihtoehdot 
kaiken kokoisille koirille.

MELTIN KOIRAPUISTO (isoille koirille), Karjakatu 22
SAVINIEMEN PIENTEN KOIRIEN PUISTO, Läntinen Asemakatu

https://www.mustijamirri.fi/musti_hamina
https://www.onnipet.com/
http://www.hyvanmielenkoirakeskus.fi
http://www.onnipet.com
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Omalla veneellä vierasvenelaituriin. 
Kävellen kauppatorilta. Kaupunki-
pyörällä Raatihuoneelta. Rantareittiä 
Suomen lipun aukiolta. Olitpa liik-
keellä millä kulkuvälineellä tahansa, 
on suurlipulta Rampsinkarin uima-
rannalle ulottuva Tervasaari aivan 
käsilläsi.

Tervasaari on kaupunkimme portti merelle, 
saaristoon ja luontoon . Uudistetulla laiturilla 
pääset nauttimaan meren tuoksusta, moninai-
sesta lintukannasta ja leppoisasta merituulesta . 
Uimaranta, skeittiramppi, beach volley -kent-
tä, petanque-kenttä, ulkokuntoiluvälineet ja 
rantatuolit tarjoavat ajanvietettä jokaiselle me-
renrantaan matkaajalle . Tervasaaren kärjessä si-
jaitsevasta Rampsinkarista löytyy ulkogrilli ja se 
tarjoaa täydelliset puitteet kesäiselle piknikille . 

Valmiin ruuan ystäville Tervasaaressa on kak-
si rantaravintolaa suurine terasseineen . Taverna 
Tervanarussa pääset nauttimaan muun muassa 

HAMINAN TERVASAARESSA VOI TUNTEA MEREN TUOKSUN
frittisilakoista ja hampurilaisista . Rampsi Kitchen 
& Loungesta löydät taas erilaiset salaatit ja tor-
tillat . Nälkä ja jano ei varmasti pääse yllättämään 
ja koko kesäisen päivän viettäjät voivat piipahtaa 
tutustumassa molempiin terasseihin .

Vuonna 2021 avattu  uusi Oolannin puisto 
tarjoaa katsottavaa ja ihasteltavaa jokaiselle kä-
vijälle . 

 
MUSEOLAIVAT

Museohinaaja Merikarhu on vuonna 1943 
Normandian maihinnousua varten rakennettu 
satamajäänsärkijä, joka siirrettiin Tervasaaren 
satamaan museolaivaksi vuonna 1990 .

Museolaiva Merikarhu on edelleen Haminan 
kaupungin omistuksessa, mutta museolaivan 
hoidosta ja kunnostamisesta huolehtii Merikar-
hun Perinneyhdistys .

Avoinna 8 .6 .-3 .8 . keskiviikkoisin klo 13-16 . 
Muina aikoina sopimuksen mukaan .
Voit piipahtaa Tervasaareen vain ihastelemaan 
merta, haistelemaan suolan tuoksua ja kohtaa-
maan kesää viettäviä iloisia ihmisiä! 

S/S Hyöky on rakennettu Pietarissa majakka-
laivaksi vuonna 1912 . Hyökyllä on kesäaikana 
monenlaisia tapahtumia . Hyökyyn voi tutustua 
laivan kippari Patu Patasen paikalla ollessa .

 

MERIKARHULLA TAPAHTUU 
TATTOO-VIIKOLLA:
ARS AQUA
PE 15.7.2022 KLO 17.00 

Tervasaaren uusi laiturialue on paras paikka 
seurata ainutlaatuista koko perheen konserttia, 
jossa vesi lentää musiikin rytmissä kymmenien 
metrien korkeuteen . Laivaston soittokunta 
vastaa Ars Aqua -konsertin musiikista musiikki-
kapteeniluutnantti Tero Haikalan johdolla .
Yhteistyössä Hamina Tattoon kanssa Puolus-
tusvoimat, KYMPE, Haminan ja Vehkalahden 
VPK:t, Kotkan meripelastusyhdistys sekä 
Merikarhun perinneyhdistys .
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HAMINAN TERVASAARESSA VOI TUNTEA MEREN TUOKSUN
SAARISTO IHAN LÄHELLÄRANTAUDU VIERAS-

VENELAITURIIN 
TERVASAARELLE 
- 60° 33’ 32.292” N, 27° 10’ 56.676” E

Tervasaari tarjoaa omalla veneellä kulkijoille vie-
rasvenepaikkoja ja -palveluita . Rampsinkarista 
löytyy purjeveneille 28 aisapaikkaa, Yrjösenpoh-
jasta moottoriveneillä kulkijoille 20 paikkaa ja 
Tervasaaren laiturissa on viisi kylkipaikkaa isom-
millekin veneille . 

Veneasema Rampsissa laituripaikan 
maksaneille on tarjolla suihku- ja sauna-
tilat, vesi, sähkö, taukopaikka sekä jäte-
huolto . Satamasta löytyy myös septitan-
kin tyhjennys- ja veneen tankkauspaikat . 

Jos mielii täydennystä veneeseen, on 
Tervasaaren venelaiturilta vain kilometrin 
matka Haminan keskustaan . Se taittuu 
kätevästi esimerkiksi paikan päältä vuok-
rattavalla kaupunkipyörällä . 

Veneasema Rampsi palvelee Rampsi 
Kitchen & Loungen aukioloaikojen 
mukaisesti
ma-to 10-21 .30, pe-la 10-23,  
su 11-20
Veneily, p . 0400 756 005
Ryhmät, varaukset ja muut 
tiedustelut, p . 050 558 2880

Ulko-Tammio - 60°21,06’ P, 27°27,13’ I
Itäisen Suomenlahden kansallispuistosta Ul-
ko-Tammiosta on muodostunut rauhallinen 
retkeilykohde saaristossa . Saaren sotahisto-
riaan voit tutustua sotapolulla, joka johdattaa 
kulkijan sodanaikaisen linnakkeen raunioihin . 
Opastusta saarelta löytyy kesäaikana viikon-
loppuisin Metsähallituksen toimesta .

Majasaari - 60°27,74’ P, 27°13,70’ I
Nuokot - 60°26,67’ P, 27°13,80’ I
Majasaari-Nuokot ovat saariryhmä, joka 
tarjoaa monipuoliset puitteet retkeilyyn ja 
kalastukseen . Saarten välistä löydät luonnon 
muokkaamaan suojaisan sisäsataman, josta 
löytyy kolmisenkymmentä venepaikkaa lai-
tureista, peräpoijupaikoista ja kalliotapeista . 

Meri ja saaristo ovat aina olleet osa 
Haminaa ja haminalaisia.
Haminan alueen saaret tarjoavat väljyyttä, luon-
non rauhaa ja idyllisiä venesatamia . Omatoimi-
veneilijät puolestaan voivat rantautua useisiin 
luonnonsatamiin ja maihinnousupaikkoihin .

Tammion kalastajakylä 
- 60° 24.98’ P, 27° 25.00’ I
Luonnontilassa olevat polut kuljettavat vieraili-
joita Tammion kalastajakylässä . Tunnelmallisesta 
saaresta löydät perinteiset punaiset venevajat, 
vanhat aitat sekä vanhaan kalamajaan rakenne-
tun kotiseutumuseon, jossa pääset tutustumaan 
saaristolaiselämään . 

Mikäli omaa venettä 
ei vielä löydy, voit napata 

itsellesi taksiveneen. 
Lisätietoja löydät 
osoitteesta bout.fi



HAMINA HIRNAHTAA KESÄKUUSSA

HEVOSET BASTIONISSA 
8.-12.6.2022

Hevoset ja ponit valloittavat 
Bastionissa
Bastionin areenalla nähdään koko perheen 
mukaansatempaavia ohjelmia: upea kan-
sallishevosemme suomenhevonen, histo-
riallisen ratsastuksen näytös, irlantilaistun-
nelmainen connemaraponien paraati sekä 
brittityylinen rotuponien riding class - show-
luokka. Hamina Bastionin linnoitusareenalla 
kilpaillaan ratsastuksessa läpi tapahtuman, 
tason huipentuessa viikonloppuna aina kan-
sallisesti korkeimmalle Grand Prix  -tasolle 
saakka. 

Bastionin areenalle on vapaa pääsy keskiviik-
kona ja torstaina. Perjantaina, lauantaina ja 
sunnuntaina pääset nauttimaan tapahtumas-
ta valitsemanasi päivänä Bastionin areenali-
pulla, päivälipulla tai koko tapahtuma-ajan 
kattavalla passilla.

KadettiKoulunKadulla järjestetään 
Harvinaiset Cityravit
Perjantaina ja lauantaina järjestetään harvi-
naiset knock out -ravikilpailut vauhdikkaalla 
300 metrin matkalla. Cityraveissa kilpaile-
vat hurmaavat ponivaljakot, nopeat lämmin-
veriset ja kansallishevosemme suomenhevo-
nen. Yleisö saa seurata jännittävää kilpailua 

aivan kadun varressa. Kadettikoulunkadulla 
on ohjelmassa perjantaina ja lauantaina li-
säksi Suomen vaunuhistoriallisen seuran 
järjestämä vaunuparaati. Pop up -areenalla 
nähdään myös vauhdikasta koiraurheilua 
sekä erirotuisten hevosten ja ponien Eliitti-
näyttelyn superfinaali. 

Kadettikoulun areenan jännitykseen pääset 
mukaan perjantaina ja lauantaina valitse-
manasi päivänä Kadettikoulun areenalipulla, 
molemmat areenat kattavalla päivälipulla tai 
koko tapahtuma-ajan kattavalla passilla.

elämyKsiä ja KoKemuKsia joKaiselle
Hevoset Bastionissa tarjoaa ikimuistoisia 
elämyksiä ja kokemuksia myös ympäri kau-
punkia sijaitsevilla ohjelma-alueilla, joille 
pääset kulkemaan ilman pääsylippua. Las-
tenalueilla pääroolissa ovat ponit ja keppihe-
voset. Taidenäyttelyistä löydät Katja Hannu-
lan Rakkauden värit, Stiina Hovin Tulikavio 
- värejä leiskuvat hevoset sekä Tiia Tiaisen 
Only The Horses -teokset. Myös kaupungin 
museot on valjastettu esittelemään hevosiin 
ja kotieläimiin liittyvää historiaa vierailijoille.

Ohjelmiston löydät kokonaisuudessaan 
osoitteet hevosetbastionissa.fi

Kavioiden kopse mukulakivetyksellä, Kadettikoulunkadulla kiitävät ravurit, 
Bastionissa kohoava kisatunnelma ja hurmaavat näytökset. Nämä ja monet 
muut elämykset pääset kokemaan kaikkien aikojen ensimmäisessä Hevoset 
Bastionissa -tapahtumassa. Kun Haminan ydinkeskusta muuttuu kesä-
kuussa hevostapahtuman areenaksi, valloittavat ponit ja hevoset jokaisen 
kulkijan sydämen.

LIPUT LIPPU.FI
Hevoset Bastionissa -passi pe-su
Aikuinen 69 €
Juniori 12-18 v 44 €
Areenakohtainen lippu
Aikuinen 16 €
Juniori 12-18 v 11 €
Päivälippu
Aikuinen 29 €
Juniori (12-18 v) 19 €

WWW.HEVOSETBASTIONISSA.FI
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Haminassa pääset uimaan oman 
mieltymyksesi mukaisesti makeassa 
tai suolaisessa vedessä. Yleiset uima-
rannat tarjoavat puitteet kesäpäivän 
vietolle ja auringosta nauttimiselle. 
Toisinaan tekisi kuitenkin mieli ottaa 
myös pienet löylyt ja siihen Hamina 
tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja.

POREISIIN LIPPUTORNIN 
KUPEESEEN
Linnoituksen uimahalli & spa tarjoaa puitteet 
uintiretkille ympäri vuoden . Hallista löytyy 25 
metrin uima-allas, lastenallas, kylmävesi- sekä 
terapia-altaat . Uuden lisän uimareille tuo syk-
syllä 2021 avattu ulkoallasalue, josta löydät 12,5 
metrisen viileän veden ulkoaltaan, porealtaan 
sekä yhteissaunan . 

Linnoituksen uimahalli & spa
Puistokatu 1, Hamina

MAALAISSAUNA JA POREAMME 
LUONNON ÄÄRELLÄ
Reitkallista, Villa Jaakkolasta löytyy vanhasta ka-
nalasta maalaissauna . Saunan vuokraaja pässee 
rentoutumaan poreissa tähtitaivaan alla tai va-
loisasta kesäyöstä nauttien! Saunan yhteydestä 
löytyy pienen porukan juhlatila, johon tarjoilut 
voi tuoda itse tai tilata suoraan Villa Jaakkolasta .

Sakarin saunatila
Pitkäkuja 204, Reitkalli
villajaakkola .fi/

SAUNAA JA UINTIA PYHÄLLÖSSÄ
Mustaniemen leirintäalue ja sen sauna sijaitsevat 
Pyhältö-järven rannalla . Saunasta voi pulahtaa 
suoraan uimaan ja saunarakennuksen keskellä 
sijaitsevassa takkatuvassa voit istuskella isom-
mallakin ryhmällä . Saunoja leirintäalueella on 
kaksi, joten mahdollisuudet vuokraukseen ovat 
erittäin suuret .

Mustaniemen Leirintä
Mustaniemi 45, Pyhältö
mustaniemenleirinta .fi

SAUNO KUIN RAUHANTURVAAJA! 
Elämyssauna Wanha Veteraani sijaitsee rau-
hanturvaajien kenttämajoitusta muistuttavassa 
konttirakennuksessa Wanha Veteraani-perin-
nekeskuksessa Haminan keskustassa . Saunan 
jälkeen voi vilvoitella terassilla ja viereisestä 
messistä saa helposti saunajuomat ja ruuat .

Wanha Veteraani
Kadettikoulunkatu 7, Hamina
rvpk .fi

LÖYLYIHIN PÄÄSET MYÖS:
Hamina Camping Pitkät Hiekat
Vilniementie 375, Hamina
haminacamping .fi/

Rampsi Kitchen & Bar
Tullimakasiininranta 21,Hamina
FB: Rampsi Kichen & Lounge

Ravintola Kerho- tilaussauna
Kadettikoulunkatu 3, Hamina
lounashuone .fi/tilaisuudet

Koskisen tilan savusauna
Yläpääntie 321, Kannusjärvi
koskisentila .fi

ELÄMYKSIÄ SAUNOMISEN PARISSA
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Ympyräkaupungista ja sen maa-
seudulta löydät uniikkeja tapahtu-
matiloja niin maalaisromanttisten 
häiden järjestämiseen navetan ylisille 
rakennetussa juhlatilassa, kokouksen 
järjestämiseen entisessä oikeussalissa 
kuin konsertin järjestämiseen Hami-
na Bastionin historiallisella areenalla.

TAIKAA JA TÄHTIHETKIÄ HAMINA 
BASTIONISSA
Hamina Bastioni tarjoaa tapahtumille puitteet 
ja yleisölle mieleenpainuvia elämyksiä lähes 300 
vuotiaan linnoituksen vallien suojassa . Hamina 
Bastionin areenalla ja sen jännittävissä holvisto-
tiloissa järjestetään tapahtumia ympäri vuoden 
ja se on varattavissa myös yksityishenkilöiden, 
yritysten ja yhdistysten käyttöön . Tilat muun-
tautuvat taianomaisesti pienistä, yksityisistä 
perhejuhlista yrityskokouksiin, näyttelyihin, 
messuihin ja tähtiartistien konsertteihin . Ke-
säisin Bastionin ulkotapahtumien suojana toimii 
Euroopan suurin telttakatos ja sen katsomoon 
mahtuu jopa 3 000 katsojaa .

JÄRJESTÄ JUHLAT, 
SEMINAARIT JA 
MUUT TILAISUUDET 
MAHDOLLISUUKSIEN 
HAMINASSA!

RUUTIKELLARI 
Hämeenlinnan bastionissa sijaitseva ruutikellari 
vuodelta 1785 on kunnostettu taidegalleriaksi 
ja kokoustilaksi . Tila on optimaalinen alle 30 
hengen juhla- ja kokouskäyttöön . Ruutikellari 
toimii myös vaikuttavana näyttelytilana ja sen 
helmenä toimii kesäaikana piha-aluetta koristava 
kirsikkapuisto .

HAMINAN RAATIHUONE
Kahdeksan sädekadun keskipisteessä sijaitseva 
Raatihuone (1798) toimii nykyään kaupungin 
keskushallinnon toimitilana . Se on kaupungin 
virastojen ohella ehtinyt suojata kattonsa alla 
mm . pankkia, puoteja, putkaa, poliisilaitosta ja 
linnoituksen päävartiotakin 1800-luvun alussa . 
Raatihuoneella on erikokoisia kokous- ja juhla-
tiloja max 100 hengelle .

MUUT KOKOUS- JA JUHLATILAT

THE Office
Raatihuoneentori 4, Hamina

SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32, Hamina

Kaupunginmuseon vintti
Kadettikoulunkatu 2, Hamina

Kumppanuustalo Hilma
Kadettikoulunkatu 3, Hamina

Lounashuone Kerho
Kadettikoulunkatu 3, Hamina

Vimpa Islands
Vimparaitti 29, Hamina

Maatila Tykän Tuulimylly
Tykäntie 28, Kannusjärvi

Anttonin juhlatila - Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204, Reitkalli

Riihi - Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204, Reitkalli

Aholafarm
Kirkkovuorentie 291, Kannusjärvi

Sakarin saunatila - Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204, Reitkalli

Vehkalahtitalo
Ruissalontie 8, Poitsila

Vehkalinna
Vehkalinnantie 10, Husula

Vilniemen urheilutalo
Seurantalontie 6, Hamina

Metson tila
Holvintie 15, Metsäkylä

JAA ILOISET 
KOHTAAMISET!

#maailmanluokanhamina
#haminafestivals

#ilovehamina
#visithamina

#visitkotkahamina
#haminabastioni
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KE-SU 8.-12.6. HEVOSET BASTIONISSA
Hamina Bastionissa on tarjolla vauhdikasta 
hevosurheilua, ratsastuskilpailuja sekä valloittavia 
show-näytöksiä . Toisena tapahtuman päänäyttämö-
nä toimii Kadettikoulunkatu, jolla järjestetään koko 
Suomen mittapuulla harvinaiset Cityravit! Hamina 
Bastioniin on ilmainen sisäänpääsy keskiviikkona ja 
torstaina .
Liput myynnissä www .lippu .fi
Katso lisää: www .hevosetbastionissa .fi .
Järj . Haminan kaupunki

PE-LA 17.-18.6. EAST COAST FESTIVAL
Itärannikon kesän uusin, kuumin ja kaiken päälle 
juuri sopivan kokoinen kaupunkifestivaali East 
Coast Festival valtaa Hamina Bastionin historialli-
sen tapahtuma-areenan . Perjantaina:
Lyömättömät, Brädi, Herra Ylppö, Mouhous, Cos-
tee, Atomirotta, Von Hertzen Brothers ja H .E .A .T . 
Launataina: Janne Ensola & The F Street Band, 
Ollie, Vilma Alina, Mariska, Reckless Love, Poets 
of the Fall, Moon Shot ja Blind Channel . Portit 
aukeavat kumpanankin tapahtumapäivänä klo 15 .30 .
Liput alk . ikärajaton alue 56,90€, K18-alue 
61,90€ ja VIP (K18) 116,90€, www .tiketti .fi .
Katso lisää: www .eastcoastfestival .fi . 
Järj . East Coast Events Oy

SU 10.7. KLO 15.00-19.30 
NORMIPÄIVÄ @ HAMINA BASTIONI
Illan aikana on luvassa musiikkia niin paikallisen bän-
din kuin myös yhden kotimaisen eturivin artistin, 
Nelli Matulan, esittämänä! Mukana menossa on 
myös Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan 
showband! Portit aukeavat klo 15 .00 .
Vapaa pääsy!
Järj . Haminan kaupunki ja Nuorisovaltuusto

MA 11.7. KLO 19.00-20.20 
HAMINA TATTOO AVAJAISKONSERTTI
Konsertin solisteina laulavat tunnetuimmat tähdet, 
sopraano Johanna Rusanen-Kartano ja baritoni 
Ville Rusanen . Illan orkesterina soi yhdistetty Kymi 
Sinfonietta, Rakuunasoittokunta ja Varusmies-
soittokunnan reservin jousisto . Konsertin johtaa 
Kaartin soittokunnan kapellimestari Aino Koskela .
Liput ennakkoon 25 € + toimitusmaksut, 
www .lippu .fi .
Ovelta 30 €
Katso lisää: www .haminatattoo .fi .
Järj . Haminan kaupunki, Hamina Tattoo

MA-LA 11.-16.7. HAMINA TATTOO 
SOTILASMUSIIKKIFESTIVAALI
Hamina Tattoo on suuri kaupunkifestivaali, joka 
huipentuu Hamina Bastionissa pidettäviin mars-
sishow -esityksiin! 

Marssishow-esitykset: ke 13 .7 . klo 19 .00 
(vip-näytös), to 14 .7 . klo 14 .00 ja 19 .00, 
pe 15 .7 . klo 14 .00 ja 19 .00 sekä la 16 .7 . klo 14 .00 
ja 19 .00 . Kesto noin 2h .
Liput ennakkoon 60 € (lapset alle 16v . 30€) + 
toimitusmaksut ja VIP-näytös 120€, www .lippu .fi .
Ovelta ovella 65€ (jos lippuja jäljellä)
Katso lisää: www .haminatattoo .fi .
Järj . Haminan kaupunki, Hamina Tattoo

LA 16.7. KLO 10.00-11.00 MIMMIT & 
LAIVASTON SOITTOKUNTA
Mimmit pulppuavat laulua, tanssia ja puhetta ja 
saavat kuuntelijat taatusti hyvälle tuulelle . Hamina 
Bastionissa Mimmit ja Laivaston soittokunta 
yhdistävät osaamisensa lapsiperheiden iloksi jo 
ennen päiväunihetkeä .
Liput 5€ niin lapsille kuin aikuisillekin, www .lippu .fi .
Katso lisää: www .haminatattoo .fi .
Järj . Haminan kaupunki, Hamina Tattoo

KE 27.7. KLO 19.00-20.00 
KESÄ YHDESSÄ -KIERTUE
Upeaa uraa jo yli kymmenen vuotta tehnyt ja Elä-
mäni Biisi -ohjelmassa loistanut Diandra saapuu 
Hamina Bastioniin! Portit aukeavat klo 18 .00 ja 
konsertti alkaa klo 19 .00 .
Liput 39€ (sis . alv . ja palvelumaksun), 
www .ticketmaster .fi
Järj . Loud´n Live Promotions Oy

LA 6.8. KLO 15.30-00.00 BASTION ROCK
Elokuun alussa Hamina Bastionissa kajahtaa Bas-
tioni Rockin merkeissä! Portit alueelle aukeavat 
klo 15 .30 ja ensimmäinen bändi valtaa lavan noin 
klo 17 .00 . Esiintymässä: Rock Criminals, Crimson 
Sun ja Battle Beast .
Liput ennakkoon: 49,00€ ja VIP 104,50€, 
www .lippu .fi . Liput portilta: 69,00€ 
Järj . Haminan Hiihdon ystävät ry

10.-21.8. VAIMONI ON TOISTA MAATA
Ranskalaisen Gilles Dyrekin käsikirjoittama 
Vaimoni on toista maata, on nokkela komedia, 
jossa kotijuhlat muuttuvat kaaokseksi pienen vää-
rinkäsityksen kasvaessa valtaviin mittasuhteisiin . 
Näyttelijät: Vuokko Hovatta, Maija Siljander, Iikka 
Forss ja Antti Peltola . Sovitus ja ohjaus: Mikko 
Kivinen .
Näytökset: ke 10 .8 . klo 18 .00, to 11 .8 . klo 14 .00 
ja klo 18 .00, pe 12 .8 . klo 14 .00 ja klo 18 .00, 
la 13 .8 . klo 14 .00, ti 16 .8 . klo 18 .00, ke 17 .8 . 
klo 18 .00, to 18 .8 . klo 18 .00, pe 19 .8 . klo 18 .00, 
la 20 .8 . klo 14 .00 ja klo 18 .00 sekä su 21 .8 . 
klo 14 .00 Esityksen kesto noin 1 tuntia 40 min 
(sis . väliaika) .
Liput alk . 32€, www .lippu .fi . 

Katso lisää: www .bastionteatteri .fi . 
Pyörätuolipaikkojen varaus vain teatterin omasta 
lipunmyynnistä: info@bastionteatteri .fi
Järj . Onnellinen mies Oy

LA 13.8. KLO 19.00-21.00 
KOMEDIAFESTIVAALI ON THE ROAD
Hamina Bastionissa nähdään jälleen kerran stand 
upia Suomen huipulta, kun Komediafestivaali on 
the Road saapuu kaupunkiin . Lavalla nähdään 
kolme suomalaisen stand upin tervaskantoa, kun 
Ali Jahangiri, Niko Kivelä ja Jukka Lindström 
naurattavat yleisöä . Showtime 19 .00 .
Liput  alk . 26€, www .liveto .fi
Järj . Jylhäsalmi Productions Oy

LA 27.8. KLO 18.00-20.00JARI SILLANPÄÄ 
– IHMISIÄ SUVIYÖSSÄ
Useita laulukilpailuja ja palkintoja voittanut koko 
kansan tuntema Jari Sillanpää nousee jälleen 
lavalle Hamina Bastionin tapahtuma-areenalla!
Lippu: 39€ (+ mahdolliset toimituskulut), 
ovelta 40€ . Liput tulossa myyntiin pian!

LA 3.9. KLO 14.00-18.00  
BASTIONI CAR SHOW
Harrasteajoneuvotapahtuma koko perheelle 
Bastioni areenan kenttä-alueella . 
Vapaa pääsy!
Järj . Sikafarmi Customs

PE-LA 16.-17.9. VALOJEN YÖ
Syyskuinen kaupunkifestivaali täyttää Haminan 
valon ja taiteen juhlalla . Valojen yö on koko per-
heen kaupunkitapahtuma, jonka yhtenä päänäyt-
tämönä toimii Hamina Bastioni . Tapahtumaohjel-
ma tarkentuu loppukeväästä 2022 .
Järj . Haminan kaupunki, Kulttuuripalvelut

LA-SU 10.-11.12. KLO 10.00-16.00 
WANHAN HOLVISTON JOULU
Wanhan Holviston Joulu on koko perheen 
tunnelmallinen ja perinteinen joulumieltä tuova 
myyjäistapahtuma Hamina Bastionin holvistoti-
loissa ja kenttäalueella . Tapahtumassa voi kokea 
kiireettömyyttä ja aistia jouluisten herkkujen 
tuoksua ja makua sekä nuotion lämpöä . 
Yleisöllä vapaa pääsy tapahtumaan!
Katso lisää: www .haminabastioni .fi . 
Järj . Haminan kaupunki, Tapahtumatuotanto

Hamina Bastionin areenalla järjestetään vuosittain keskimäärin 10-15 suurempaa tapahtumaa, minkä lisäksi areena sopii loistavasti näyttämöksi myös 
yhdistysten ja yritysten vuosijuhlien kaltaisiin tilaisuuksiin. Ainutlaatuinen historiallinen miljöö, hyvä akustiikka ja erinomainen sijainti Haminan kes-
kustassa takaavat onnistuneen, mieleen jäävän tapahtuman. Hamina Bastioni sijaitsee aivan ydinkeskustan tuntumassa lyhyen kävelymatkan päässä 

Haminan peruspalveluista ja muista vapaa-ajan kohteista. Telttakatoksen ansiosta kesätapahtumat onnistuvat säällä kuin säällä! 
Lisätietoja: www.haminabastioni.fi

HAMINA BASTIONIN KAUSI 2022

@ haminabastioni
# haminabastioni

http://www.lippu.fi
http://www.hevosetbastionissa.fi
http://www.tiketti.fi
http://www.eastcoastfestival.fi
http://www.lippu.fi
http://www.haminatattoo.fi
http://www.lippu.fi
http://www.haminatattoo.fi
http://www.lippu.fi
http://www.haminatattoo.fi
http://www.ticketmaster.fi
http://www.lippu.fi
http://www.lippu.fi
http://www.bastionteatteri.fi
mailto:info@bastionteatteri.fi
http://www.liveto.fi
http://www.haminabastioni.fi
http://www.haminabastioni.fi
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HP perustettiin 1928 ja seuran seitsemästä mestaruu-
desta ensimmäinen tuli 1939 ja viisi seuraavaa vuosina 
1943–1955 . HP voitti suuruutensa vuosina vuoteen 1955 
mennessä kuuden mestaruuden lisäksi viisi hopeaa ja kaksi 
pronssia . 1950-luvun jälkeen menestys vähän hiipui, mutta 
vuonna 1970 Haminassa juhlittiin SM-pronssia ja vuonna 
1974 seuran seitsemättä Suomen mestaruutta . 

HP pelasi kotiottelunsa sotavuosiin asti Haminan toril-
la . Pesäpallokentän muoto onkin nähtävissä kauppatorilla  
edelleen – voit siis ostaa leipää ykköseltä, kukkia kakkoselta 
ja kalaa kolmoselta!

Vuodesta 1956 lähtien HP on pelannut kotiottelunsa 
legendaariseksi nousseella Vallikentällä, joka sijaitsee Ha-
minan historiallisen kaupunkilinnoituksen huomassa, aivan 
keskusbastionin vallien välittömässä läheisyydessä . Ken-
tän yleisöennätys tehtiin 3 .6 .1968, jolloin peliä Haminan 
Palloilijat - Vimpelin Veto seurasi huimat 5315 katsojaa .

Vaikka 1970-luvun jälkeen HP:tä ei ole enää mitaleilla 
nähty, ei pesäpallo ei ole kadonnut mihinkään haminalais-
ten sydämistä . Kaudella 2022 HP:n miesten ja naisten 
edustusjoukkueet pelaavat molemmat Ykköspesiksessä ja 
Vallikentällä näkyy nuoriso- ja juniorijoukkueiden pelejä 
kesäkaudella joka viikko . Hamina on edelleen vahvasti 
väriltään oranssi!

KANSALLISPELI PESÄPALLO 
ON HAMINAN HISTORIAA 
JA NYKYPÄIVÄÄ
 

PESÄPALLONAPEROT VALTAAVAT  
HAMINAN KESÄLLÄ 2023
Valtakunnallinen pesäpallon Naperoleiri järjestetään 
Haminassa kesällä 2023. Silloin satoja alle 10-vuotiaita 
naperoita pyörii huoltajineen Haminan ympyröillä. 

Kansallispelimme  pesäpallo täyttää 
vuonna 2022 kunnioitettavat 100 vuotta. 
Haminan Palloilijat on yksi pesäpallon 
satavuotisen historian suurista tarinoista.

Kesällä 1947 pelattiin haas-
teottelu, jossa oli vastak-
kain Haminan kaupun-
ginvaltuusto ja Haminan 
Palloilijoiden naisjoukkue. 
Kuva: Haminan kaupungin 
museoiden kokoelma.
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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 
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Junayhteydet lähiseudulle: www.vr.fi 
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SAAPUMINEN HAMINAAN

REITTI A: Helsingin suunnalta

REITTI B: Vaalimaan suunnalta

Tuloreitti Helsingin suunnalta

Tuloreitti Vaalimaan suunnalta
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MAAILMANLUOKAN MAASEUTU
Galleria Luoma on toiminut Kitulan kylässä vuo-
desta 1999 lähtien . Pauli Luoman ateljee-galleri-
assa on nähtävillä taiteilijan teoksia kolmenkym-
menen vuoden ajalta . Samaisen gallerian tiloista 
löytyy LUOMA design, joka valmistaa omista 
kuoseista tekstiili-, paperi- ja sisustustuotteita 
sekä kierrätysmateriaaleista erilaisia asusteita . 
Galleria Luoma / LUOMA design
Kitulantie 92
49570 Kannusjärvi
p . 0405024622 /galleria
pauliluoma .fi
p . 040 740 2556 /design 
luomadesign .fi

Lahden Tilan viljelyperinteet juontavat aina 
1600-luvulle asti . Tilaa on pyöritetty jo neljän-
toista sukupolven ajan ja 1970-luvulla aloitetusta 
marjojen viljelystä on tullut tilan päätuote . Man-
sikat, vadelmat ja palkoherneet löytyy satokau-
della suoraan tilalta sekä torien suoramyynti-
pisteiltä . 
Lahden Tila
Kaunaantie 7
49780 Onkamaa, Hamina
p . 050 462 0910
lahdentila .fi

Onkamaalla sijaitsevalla Pohjolan tilalla pääset 
ihailemaan vaikuttavia sarvipäitä eli ylämaan-
karjaa . Ympäri vuoden ulkona elävät märehtijät 
tunnistaa valtavasta karvapeitteestä ja suurista 
sarvista . Pohjolan luomuviljelytilalta löytyy tila-
myymälä, jossa järjestetään Osta tilalta! -päiviä 
ja muutoin tila on avoinna sopimuksen mukaan .
Pohjolan tila
Onkamaantie 1094
49780 Onkamaa, Hamina
p . 040 732 1412
facebook .com/tilapohjolan/

Heinäpellon tuoksu, lintujen
laulu, laitumella käyskentelevät 
hevoset ja taidetta, käsitöitä, 
luomukasviksia, elämyspalveluita 
sekä vohvelikahveja löydät 
ympäri Haminan maaseutua. 
Voit täyttää kassisi lähiruoalla 
ja talleta matkamuistot talven 
varalle kameran lisäksi suoraan 
pakkaseen.
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Reitkallin kylässä sijaitseva Villa Jaakkola tar-
joaa monenlaisia puitteita Anttonin juhlatilas-
ta Sakarin saunatilaan ja majoitusta alatuvassa 
sekä aitoissa . Kulkijat voivat käydä nauttimassa 
sunnuntaisin riihessä sijaitsevan vohvelikahvilan 
antimista ja nauttia, 1800-luvulle juurensa ulot-
tavan tilan miljööstä . 
Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204
49520 Reitkalli
p . 040 650 1610
villajaakkola .com

Vuorenpään tila löytyy Haminan Husulasta . Ti-
lalla toimii Merikeinu, jossa asustaa seitsemän 
alpakkaa ja viisi afrikkalaista kääpiövuohta . Me-
rikeinu tarjoaa tilaisuuden läsnäoloon ja yhtey-
teen luonnon, eläinten ja oman itsensä kanssa . 
Varattavissa on esimerkiksi alpakkaelämyksiä 
sekä eläinavusteisia hyvinvointi- ja virkistystoi-
mintoja . 
Merikeinun alpakat
Mustikkatie 16
49510 Husula, Hamina
p . 050 599 9322
info@merikeinu .fi

Aholafarm on maatilamatkailukohde, joka tar-
joaa asiakkailleen monipuolisia aktiviteetteja off-
road ajelusta ja rallikyydeistä jousiammuntaan ja 
hevosajeluihin . Kitulassa sijaitsevalla Aholafar-
milla erilaisten tilaisuuksien järjestäminen onnis-
tuu kätevästi Latopirtissä, johon voi räätälöidä 
tarvitsemansa juhla- tai koulutuskokonaisuuden .
Aholafarm 
Kirkkovuorentie 291,
49570 Kannusjärvi
p . 050 046 6971
aholafarm .fi

Perinteisillä menetelmillä savusaunassa palvattu, 
käsityönä leikattu ja pakattu liha löytyy Takala-
dosta . Perheyrityksen arvot tuoreus ja kotimai-
suus takaavat asiakkaalle laadukkaat tuotteet niin 
arkeen kuin juhlaankin . Kausittain vaihtelevasta 
valikoimasta löytyy perinteisten lihojen lisäksi 
riistaa, karitsaa ja hevosta, joista mahdollisimman 
suuri osa tulee paikkakunnan tuottajilta . 
Takaladon liha
Jokelantie 34, 
49400 Hamina
p . 040 513 1281 / myymälä
p . 044 366 4027 / asiakaspalvelu
takalato .fi

1800-luvulle historiansa ulottava Tykän Tuuli-
mylly tarjoaa puitteet erilaisten tilaisuuksien jär-
jestämiselle . Tykän maatilan esittelyn voi varata 
itselleen sopivana aikana ja tilalta löytyy mm . 
riihimuseo, neuvostolentäjien hauta ja pakokivi . 
Tilan piha itsessään on ainutlaatuinen pienoisar-
boretum, jossa kasvaa yli 80 puulajia .
Tykän tuulimylly
Tykäntie 28, 
49570 Kannusjärvi
p . 040 847 2537
tykka .com

Metson tila löytyy Metsäkylästä ja se tarjoaa 
majoitustiloja sekä hierontapalveluja luonnon-
kauniilla maatilalla . Tilavassa tupakeittiössä 
tarjoillaan aamupalaa ja siellä voi pitää myös 
pienimuotoisia juhlia . Luomutilalla harjoitetaan 
metsätaloutta ja kasvinviljelyä .
Metson tila
Hovintie 15
49540 Metsäkylä
p . 040 758 2025
metsonmajoitus .fi

KodinKukat on Kannusjärvellä sijaitseva puutar-
ha, josta voit tilata haluamasi tuotteet suoraan 
kotiovelle . Puutarhalla kasvatetaan tilaamasi 
tuotteet ja ne postitetaan suoraan sinulle juuri 
oikeaan istutusaikaan . 
KodinKukat Oy
Toikanmäentie 44
49570 Kannusjärvi
p . 05 344 0300
puutarha .com

  PEHMOISIA  
 KOHTAAMISIA  

Tervetuloa tutustumaan 
eläimiin 

ja palveluihimme 
ajanvarauksella!

www.merikeinu.fi
facebook.com/MerikeinunAlpakat

@merikeinun_alpakat
 

Mustikkatie 16, 49510 Hamina
puh. 050 599 9322
info@merikeinu.fi

mailto:info@merikeinu.fi
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HAMINAN KAUPUNGINMUSEO
Kuninkaallisiakin kestinnyt 1700-luvulla raken-
nettu talo luo oivat puitteet esitellä ympyräkau-
punkimme vaiherikasta menneisyyttä . Vuonna 
2021 täysin uuden ilmeen saanut pysyvä näyt-
tely esittelee kuninkaallisen kohtaamisen lisäksi 
muun muassa kaupungin seurapiiriprofiilia ko-
hottanutta keisarillista kadettikoulua, elantoa 
tuottanutta merenkulkua sekä haminalaissyn-
tyisiä taitelijoita, joita on kaupungin kokoon 
suhteutettuna yllättävänkin paljon . 

KOE MENNYT MUSEOISSAMME

KAUPPIAANTALOMUSEO
Kauppiaantalomuseon kulttuurihistoriallisesti 
arvokas hirsirakennus rakennettiin vuonna 1840 
riehuneen kaupunkipalon raunioille . Talossa ja sen 
pihapiirissä on asunut ja työskennellyt eri alojen 
käsityöläisiä . Jo sisälle puotiin astuessa asiakas 
matkaa menneeseen kuin aikakoneen kyydissä 
katseen kohdatessa hyllyillä notkuvat entisajan 
herttaiset purkit ja muut myyntiartikkelit . Si-
säpihalle saapuessa kokemus vain syvenee, kun 
nykymaailma jää suljetun rakennuskokonaisuu-
den ulkopuolelle .

VEHKALAHDEN KOTISEUTUMUSEO
Husulan kylässä sijaitseva 1871 kouluksi valmistu-
nut rakennus hurmaa kävijän laajalla esinekoko-
elmallaan ja suurella piha-alueellaan . Museossa 
voi tutustua mm . talonpoikaiselämään, suksen-
tekoon, veneenveistoon ja laivanrakennukseen . 
Yksi näyttelysaleista on säilytetty autenttisena 
luokkahuoneena rakennuksen historiaa kunni-
oittaen .

Kaupungin 
museoiden lisäksi 

kannattaa käydä tutustumassa
Kadettikoulunkadun 
RUK-museoon sekä 

Tervasaarelta löytyvään 
Museohinaaja Merikarhuun.

RUSKEAT RUUNAT 
JA KOLIPÄÄT KOIRAT 
– Kotieläinten kohtelua 

Kaakonkulmalla
7.6.-28.8.2022 

Kauppiaantalomuseossa.
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Historialliset seurat näkyvät Hami-
nan katukuvassa erityisesti tapah-
tumien aikaan. Kadulla voit törmätä 
viikinkiseppään, porvariin tai soti-
laaseen. Heillä kaikilla on tarinansa 
kerrottavana, joten vastaantulijaa 
kannattaa aina tervehtiä!

HULMUAVIA HELMOJA  
VUODESTA 2002
Kun kulkee Haminan kaduilla suurten kesäta-
pahtumien aikaan, saattaa joutua hieraisemaan 
silmiään . Vastaan purjehtii säätyläisfrouvia men-
neiltä vuosisadoilta rokokoo-, empire-, krinolii-
ni- tai turnyyripuvuissaan . He ovat Haminan 

HISTORIALLISEN 
LINNOITUSKAUPUNGIN 
ASUKKAITA VIIKINKI-
AJALTA KEISARIAIKAAN

Hywiä Asukkaita, historianelävöittäjiä, jotka 
elävät yhä keisariaikaa . 

 Yhdistys sai alkunsa Haminan kaupungin 
350-vuotisjuhlien tuoksinassa vuonna 2002 . 
Kuluneiden vuosien aikana yhdistys on tehnyt 
tutuksi historiaa niin pukujen, luentojen kuin 
juhlaillallisten ja tanssiaisten välityksellä . Jäsenet 
valitsevat roolihahmoikseen pääasiassa historial-
lisia haminalaisia, joista jotkut ovat tunnettuja 
kansallisestikin – elleivät omasta ansiostaan niin 
jonkun suomalaisen suurmiehen vanhempina tai 
puolisoina .

”Muutin Haminaan 12-vuotiaana leskiäitini ja 
isosisareni kanssa . Avioiduin vasta korkeassa 
kolmenkymmenen vuoden iässä eversti Niklas 
Simbergin kanssa . Hän oli jäänyt leskeksi ja tar-

vitsi lapsilleen uuden äidin . Asumme aivan suo-
malaisen kirkon vieressä, entisessä Rydzeffskyn 
valokuvaamon talossa, joka remontoitiin sieväksi 
ennen muuttoamme . Äitini ja mieheni sisar asu-
vat pihataloa . Heistä on paljon apua lasten- ja 
taloudenhoidossa . Lapset karkaavat usein aidan 
ali valleille leikkimään, joskus kirkkotarhaankin . 
Hugoa kiinnostavat ikivanhat luut, joita routa 
nostaa välillä keväisin maasta . Hänellä on niin 
merkillinen mielikuvitus . . .” Matilda Simberg, 
taidemaalari Hugo Simbergin äiti

Hugo Simbergin kotitalo 
Pikkuympyräkatu 34, Hamina 

KESKIAJALTA KAJAHTAA!
Haminan Keskiaikaiset on vuonna 2018 pe-
rustettu matalan kynnyksen harrastusryhmä . 
He ovat innostuneita viikinkien aikakaudelta 
1500-luvulle liittyvästä ruuanlaitosta, elävöit-
tämisestä, vaatteista ja monista kädentaidoista . 
Kesäaika HaKen toiminta täyttyy ulkona ole-
misesta kuten laavureissuista ja piknikeistä sekä 
varsinkin tapahtumista . 

HaKen toimintaan osallistuminen ei edellytä
erityisiä taitoja tai vaatetusta, vaikka osalla heistä 
on luotuna hahmot, joihin eläytyä . 

”Olen kaukana pohjoisessa syntynyt käsityöläi-
nen ja metsästäjä . Nuorena miehenä karhumet-
sällä minulle kävi vakava onnettomuus, kun kuo-
lettavasti haavoittunut karhu ehti vielä hyökätä 
kimppuun ja halvaannuin osittain . 

Lumiset talvet olivat vaikeita, joten matkasin 
etelämmäksi käsitöillä itseäni elättämään ja pää-
dyin tänne Vehkalahden seudulle .”

 Einar Finngeirr Norrmannsson
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Kansainvälinen 
Hamina Tattoo Sotilasmusiikkifestivaali 

11.-16.7.2022

OOPPERAN SUURET MARSSIT 
JA KAUNEIMMAT AARIAT
Johanna Rusanen-Kartano, Ville Rusanen 
& Kymi Sinfonietta, Rakuunasoittokunta 
Ma 11 .7 . klo 19 .00, Hamina Bastioni 
Konsertin kesto on 1 tunti 20 min .
Liput ennakkoon 25 € + tilausmaksu, 
ovelta 30 € 

SOITTOKUNTAKONSERTTI
Alankomaiden kuninkaallisten 
maavoimien edustussoittokunta 
Ti 12 .7 . klo 19 .00, RUK:n Maneesi
Konsertin kesto on 1 tunti 20 min . 
Liput ennakkoon 25 € + tilausmaksu, 
ovelta 30 €

MARSSISHOW’T
Hamina Bastioni
Ke 13 .7 . klo 19 .00 (vip-näytös)
To 14 .7 . klo 14 .00 ja 19 .00
Pe 15 .7 . klo 14 .00 ja 19 .00
La 16 .7 . klo 14 .00 ja 19 .00
Liput ennakkoon 60 € 
+ tilausmaksu, ovelta 65 €
(Huom! Vip-näytös 120€, 
vain ennakkomyynnissä . 
Sis . buffet-illallinen .) 

BASTION JAZZ
Ti-la 12 .-16 .7 . klo 21 .30, 
Wanha Veteraani
Ikäraja K-18
Liput ennakkoon 25 € + 
tilausmaksu, ovelta 30 €

TATTOO-KLUBI
Ti-la 12 .-16 .7 . klo 21 .00, Haminan Kauppatori 
Ikäraja K-18
Liput ennakkoon 25 € + tilausmaksu, 
ovelta 30 €

LASTENKONSERTTI
Mimmit & Laivaston soittokunta
La 16 .7 . klo 10 .00, Hamina Bastioni
Konsertin kesto noin 1 tunti .
Liput ennakkoon 5€ + tilausmaksut, 
ovelta 5 €

Puistokonsertteja, näyttelyitä, Tattoo-katu, 
Linnoituksen wanhat pihat ja paljon muuta 
ilmais- ja oheisohjelmaa koko viikon ajan.

Oikeudet 
ohjelmamuutoksiin 
pidätetään

LIPUT
Ennakkolipun hintaan lisätään tilausmaksut
(alk .1,50€ www .lippu .fi)
Lippu .fi myyntipisteet, tilausmaksu 2€ / tilaus
R-kioskit, tilausmaksu 2 € / tilaus + R-kioskin
palvelumaksu 1 € / lippu .

TUTUSTU KOKO VIIKON 
OHJELMATARJONTAAN 
HAMINATATTOO.FI

HAMINA
FESTIVAL

TOWN
2022

TEE SITÄ MITÄ RAKASTAT

http://www.lippu.fi
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70-VUOTISJUHLANÄYTTELY
MITALIJUHLAT

Aladinin kaupunkipalatsi
Raatihuoeneentori, Hamina

1 .7 . - 13 .8 .2022
Avoinna

Ma-su 11-18
Open

Mon-Sun 11-18
Vapaa pääsy / Free entry

Unelmien matkassa 2022
The Way of Dreams

HAMINAN KAUPUNKI JA MOOMIN CHARACTERS OY LTD  ©TOVE JANSSON ESTATE

TOVE JANSSON JA MERI - TOVE JANSSON OCH HAVET 
TAIDENÄY T TELY HAMINAN RAATIHUONEELL A 10 .6 .-13 .8 .

TOVE JANSSON AND THE SEA 
ART EXHIBITION IN HAMINA OLD TOWN HALL

AVOINNA/OPEN 10.6.-13.8.
MA-SU/MON-SUN 11-18
LIPUT/TICKETS 5 €
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BASTION JAZZ- teltta ti 12.7. – la 16.7.2022 klo 10-02 

Osoite: Wanha Veteraani, Kadettikoulunkatu 7, 49400 Hamina 

Messiravintola ja 200 hengen tarjoiluteltta Wanhan Veteraanin ja Camp Haminan pihassa. 

Wanhan Töpinän lounas: 

Ennakkotilauksena ryhmille päivittäin klo 11-16. 
Hernerokkaa tykötarpeineen ja jälkiruoaksi maailman parasta pannukakkua 

hinta 10,00/hlö. 

Messistä saatavana virvokkeita ja purtavaa pienempään nälkään aukioloaikoina. 

Bastion Jazz- konsertit joka ilta klo 21.30 - 23.00. 
Konserttien jälkeen illat jatkuvat dj-/trubaduuri -meiningillä. 

Camp Haminan majoitus- ja ravintolapalvelut Wanhan Töpinä Oy. 
Tiedustelut ja varaukset Reima Uusitalo +358 40 556 3245, reima.uusitalo@gmail.com 

Perinnekeskus Wanhan Veteraanin näyttelyt museorakennuksessa avoinna klo 10 - 20. 
Tiedustelut ja ryhmävaraukset rvpk.hamina@gmail.com +358 44 986 2225 

KAHVILAT

Kahvila-konditoria Huovila 
Fredrikinkatu 1, 
konditoriahuovila .com/

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, 
villajaakkola .com/

S-Cafe
Isoympyräkatu 15, 
s-kanava .fi/toimipaikka/s-cafe-hamina/
L00031

RAVINTOLAT JA 
RUOKAPAIKAT

Lounashuone Kerho
Kadettikoulunkatu 3, 
lounashuone .fi/

Restaurant mon ami
Fredrikinkatu 7
restaurantmonami .fi/

Ravintola WenJing
Sibeliuskatu 32, 

Ravintola Seurahuone
Pikkuympyräkatu 5, p . 044 733 3101

Ravintola Kiina, Panda Sushi 
Fredrikinkatu 5 B, p . 05 355 9670

Kahvila-Olohuone Jaspis
Isoympyräkatu 30 B, jaspis .fi/

Hesburger
Isoympyräkatu 15, 
hesburger .fi/ravintolat?tid=121

Subway Hamina Satamakatu
Satamakatu 11, 
subway .fi/fi/ravintolat/hamina/
hamina-satamakatu

Taverna Tervanaru
Tervasaari, Tullimakasiininranta 9,
tervanaru .fi/

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, 
ravimaki .fi/ravintolapalvelut/

Hamina Camping Pitkät Hiekat 
Vilniementie 375, haminacamping .fi/

Kyläpirtti
Vilniementie 373, p . 040 7711664

PIZZERIAT, PUBIT
JA GRILLIT

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, 

Messiravintola ja 200 hengen tarjoiluteltta 
Wanhan Veteraanin ja Camp Haminan pihassa.

Wanhan Töpinän lounas:
Ennakkotilauksena ryhmille päivittäin klo 11-16.
Hernerokkaa tykötarpeineen ja jälkiruoaksi 
maailman parasta pannukakkua
hinta 12€/hlö.

Messistä saatavana virvokkeita ja purtavaa 
pienempään nälkään aukioloaikoina.

BASTION JAZZ- konsertit joka 
ilta klo 21.30 - 23.00.
Konserttien jälkeen illat jatkuvat 
dj-/trubaduuri -meiningillä.

Camp Haminan majoitus- ja 
ravintolapalvelut 
WANHAN TÖPINÄ OY.
Tiedustelut ja varaukset 
Reima Uusitalo +358 40 556 3245, 
reima.uusitalo@gmail.com

JAZZ-teltta ti 12.7.–la 16.7.2022 klo 10–02

Perinnekeskus 
WANHAN VETERAANIN 
näyttelyt museo-
rakennuksessa 
avoinna klo 10 - 20.
Tiedustelut ja ryhmä-
varaukset 
rvpk.hamina@gmail.com 

Wanha Veteraani 
Kadettikoulunkatu 7 
49400 Hamina

mailto:reima.uusitalo@gmail.com
mailto:rvpk.hamina@gmail.com
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Kotipizza Hamina
Sibeliuskatu 32A, 49400 Hamina

Puh. 05 344 4222
www.kotipizza.fi

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.  
HOK! Tattoo-viikolla pidennetyt aukioloajat!

welcome 
to The 
burgerhood

Löydät meidät myös Facebookista ja  
Instagramista. HOK! Tattoo-viikolla pidennetyt aukioloajat!

Social Burgerjoint
Sibeliuskatu 32,49400 Hamina
044 996 0125, burgerjoint.fi

Maatilamatkailua luonnollisesti
Haminan Reitkallissa

Majoitu mukavasti 
B&b yöpymistä Marjastiinan 

majatalon aitoissa tai Ollin alatuvassa.

Pidä onnistuneet juhlat ja tilaisuudet
Villa Jaakkolassa on erikokoisia tiloja vuokrattavissa 
kokouksiin, juhliin, polttareihin ja muihin tilaisuuksiin.

herkuttele riihikahvilassa vohveleita
Kahvila on avoinna toukokuusta elokuuhun.

tekemistä toiveiden mukaan
Kysy lisää, autamme 

mielellämme ideoinnissa!

Pitkäkuja 204, 49520 Reitkalli
p. 040 650 1610, Nuppu Forsman 
info@villajaakkola.com 
www.villajaakkola.com

/Villa-Jaakkola

www.aholafarm.fi
 
 

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

I L O I S I A  T A P A H T U M I A

A I T O A  L Ä H I R U O K A A

AHOLAFARM

http://www.kotipizza.fi
mailto:info@villajaakkola.com
http://www.villajaakkola.com
http://www.aholafarm.fi


MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI 29



30 MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI 

HAMINA CAMPING
PITKÄTHIEKAT

Hamina Camping Pitkäthiekat kutsuu sinut ja
perheesi nauttimaan luonnosta sekä
Pitkienhiekkojen upeasta hiekkarannasta.
Alueella majoitut telttapaikalla,
asuntoautossa tai -vaunussa tai yhdessä
monista mökkivaihtoehdoista.

TERVETULOA!

Vatsantäytettä nautit mukavasti terassilla.
Maistuva buffet-aamiainen päivittäin

kesäsesongin aikana. Aivan meren rannalla
sĳaitsevissa rantasaunoissa voit nauttia

kuumista löylyistä ja pulahtaa vilvoittavaan
mereen. Aktiivisempaan menoon löytyy

sup-lautoja, polkupyöriä ja beach volley-kenttä.

www.haminacamping.fi
0401513446

info@haminacamping.fi

http://www.haminacamping.fi
mailto:info@haminacamping.fi
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SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32
spahotelhamina .fi

Hotelli Haminan Seurahuone 
Pikkuympyräkatu 5, 

Hostel Jailhouse
Karjakatu 25, hosteljailhouse .fi

Vanha Veteraani
Kadettikoulunkatu 7, rvpk .fi

THE Hotel
Raatihuoneentori 4, 
p . 044 976 0915

Vimpa Islands
Vimparaitti 29, vimpa .fi

MAASEUDULLA 

Villa Jaakkola
Pitkäkuja 204,  villajaakkola .com

Metson majoitus
Hovintie 15, metsonmajoitus .fi

LEIRINTÄALUEET 

Hamina Camping Pitkäthiekat 
Vilniementie 375, p . 040 151 3446

YKSITYISMAJOITUS

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

Takaladon liha
Jokelantie 34, Hamina
https://www .takalato .fi/

Merikeinun alpakat
Mustikkatie 16, Husula,
https://www .merikeinu .fi/

Aholafarm
Kirkkovuorentie 291, 
Kannusjärvi
https://www .aholafarm .fi/

Haminan seudun oppaat
haminanseudunoppaat .fi

  PEHMOISIA  
 KOHTAAMISIA  

Tervetuloa tutustumaan 
eläimiin 

ja palveluihimme 
ajanvarauksella!

www.merikeinu.fi
facebook.com/MerikeinunAlpakat

@merikeinun_alpakat
 

Mustikkatie 16, 49510 Hamina
puh. 050 599 9322
info@merikeinu.fi

MAJOITUSMAHDOLLISUUKSIA JOKA MAKUUN

LÄHIRUOKAA 
JA ELÄMYKSIÄ

https://www.takalato.fi/
https://www.merikeinu.fi/
https://www.aholafarm.fi/
http://www.merikeinu.fi
mailto:info@merikeinu.fi
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Puistokatu 6 Hamina | puh. 044 240 8955 | Ma-Pe 10–17.30, La 10–15, Su 11–15

TERVETULOA TEKEMÄÄN  
HYVIÄ LÖYTÖJÄ!

25€/vk

Second Hand

Outlet & Kirppis

Kurkkaa 
myös

tacci.fi
LAADUKKAAT SECOND HAND -VAATTEET!

tacci.fi
Verkkokauppa

SHOPPAILE

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

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

Haminan Valo&Tila
Fredrikinkatu 3, p . 040 138 5051

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

Haminan taitokeskus
Raatihuoneenkatu 2, p . 040 554 0582

Haminan kauppatori
Satamakatu 12

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

Blacklace
Sibeliuskatu 34, p: 040 761 6668

Boutique Marilyn
Isoympyräkatu 20 
p . 040 742 0043

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

Galleria Luoma / LUOMA design
Kitulantie 92, Kannusjärvi, 
luomadesign .fi

KodinKukat Oy
Toikanmäentie 44, Kannusjärvi
p . 05 344 0300
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Posliinitar AnnMaarit
�. 04�0 657 2�6

R�a���u����nt��� 14, H���n�

A�����A KESÄAIKANA 
(13.6.-13.8.2022)

MA-PE ��O 11-17/18 
��-SU ��O �1-15/16

KESÄAJAN ULKOPUOLELLA
TI-PE KLO 10-17

LA KLO 10-14

�A��AT, ����S��S���N�ET �A 
�����A-�A������S�OT
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Fredrikinkatu 3 Hamina

Palveleva erikoisliike

l KELLOT
l KORUT
l LAHJAESINEET
l PARISTONVAIHDOT

P. 05 3440 707

Jaakon Kello – samalla 
paikalla vuodesta 1966

l KUULOKOJEEN  
 PARISTOT
l KAIVERRUKSET
l KULTASEPÄN PALVELUT

www.jaanaompelimo.fi
JAANAN LAHJAT-puoti

Fredrikinkatu 2 Hamina | Puh. 0400 656 248

Lahjapulmia?
Kihla-, hää-, kaste-, äitienpäivä-, isänpäivä-, 

ystävänpäivä-, ylioppilas-, valmistujais-, eläke-, 

synttäri- tai nimpparilahja tai itselle omaksi iloksi.

Kurkkaa lahjavinkit

Puh. 050 436 5743
Fredrikinkatu 7, 49400 Hamina

restaurant.monami@hotmail.com
Av. ke-pe 16–22, la 12–22, su 12–19

Tervetuloa!

mon ami

Päivi Natri 
Jalkaterapeutti (AMK) 
Lähihoitaja

Ajanvaraus 044 270 1102

Fredrikinkatu 5
49400 HAMINA

Terveet jalat
– iloinen mieli

Fredrikinkatu 1 Hamina 
Puh. 05 3440 930
www.konditoriahuovila.fi

VUODESTA 1966

Fredrikinkatu 3
49400 Hamina
p. 040 138 5051
www.valojatila.fi

MEILTÄ VALAISIMET JA 
KODINSISUSTUS!

SEVENON I Art Glass STUDIO
TERVETULOA TAIDELASIN

MAAILMAAN
ma-pe 10-18  la - 10-15

Fredrikinkatu 7, Hamina, 040-7444571
tapahtumien aikana avoinna myös sunnuntaisin

seuraa ilmoittelua
@sevenon @sevenonglass

www.sevenon.fi
7ON

R

http://www.jaanaompelimo.fi
mailto:restaurant.monami@hotmail.com
http://www.konditoriahuovila.fi
http://www.valojatila.fi
http://www.sevenon.fi
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TERVETULOA
TAIDELASIN MAAILMAAN

Fredrikinkatu 7
49400 Hamina

040-7444571
lasistudio@sevenon.fi

 
Ma-Pe 10-18    La 10-15

 

Tuotteemme suunnitellaan 
ja valmistetaan

uniikkikappaleina Haminassa
 

Löydät lisää upeita kuvia
töistämme Facebookista sekä

Instagramista.
@Sevenon @Sevenonglass

MYYMÄLÄSSÄMME
VAIHTUVA MYYNTINÄYTTELYWWW.SEVENON.FI

MEILTÄ LÖYDÄT MYÖS
STUDIO JUKKA RINTALAN
TUOTTEITA SEKÄ DROPS-

DESIGN LANGAT 

mailto:lasistudio@sevenon.fi


visithamina.fi
haminafestivals.fi
haminabastioni.fi
hamina.fi
#visithamina
#maailmanluokanhamina
#haminafestivals
#visitkotkahamina

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
9 .6 .-12 .8 . 
to-pe 11-18

facebook.com/maailman-
luokanhamina @maailmanluokanhamina

instagram.com/
maailmanluokanhamina

MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI

mailto:info@hamina.fi

