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 1  PAlJAKKA-PöKölän PAlKo-tAlo Mäntyharjuntie 2835, 47760 Huhdasjärvi, Kouvola
 2  HuHdAsJärven KylätAlo Mäntyharjuntie 1641, 47760 Huhdasjärvi, Kouvola
 3  HArtolAn PienvilJeliJäyHdistyKsen seurAntAlo Ansalahdentie 6, 47710 Jaala, Kouvola
 4  siiKAvAn KylätAlo Ruokoniementie 14, 47710 Jaala, Kouvola
 5  KimolAn seurAPirtti Iitinkirkontie 180, 47650 Kimola, Kouvola
 6  liiKAsenmäKi Jaalantie 75, 47710 Jaala, Kouvola
 7  verlAn seurAtAlo Verlantie 346, 47850 Verla, Kouvola

 8  selänPään nuorisoseurAntAlo Selänpääntie 631, 47810 Selänpää, Kouvola
 9  selänPään AsemA Impivaarankuja 24, 47810 Selänpää, Kouvola
 10  PiHlAJAsAAren mAAmiesseurAntAlo Pihlajasuontie 193, 46230 Valkeala, Kouvola
 11  tuoHiKotin vPK:n tAlo Seuratie 8, 46110 Tuohikotti, Kouvola
 12  orAvAlAn mArttAtAlo Heinolantie 1037, 45940 Oravala, Kouvola
 13  vAlKeAlAn KirKonKylän nuorisoseurAntAlo Kalevantie 8, 45370 Valkeala, Kouvola
 14  tirvAn seurAlA Seurantalontie 6, 46430 Tirva, Kouvola

Kouvola, Jaala

Kouvola, valKeala

– juhliin ja kokouksiin
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 15  KAnnusKosKen seurAntAlo Nikkaritie 75, 46530 Kannuskoski, Kouvola
 16  tirvAn metsästysmAJA Pasintie 209, 46430 Tirva, Kouvola
 17  KuivAlAn nuorisoseurAntAlo Kuivalantie 135, 45410 Utti, Kouvola
 18  Aitomäen nuorisoseurAntAlo Aitomäentie 1007, 45100 Kouvola

 19  Keltin myllytuPA Keltintie 42, 45740 Kuusankoski, Kouvola
 20  KytöAHon KylätAlo Aatrakuja 10, 45720 Kuusankoski, Kouvola

 21  KouvolAnKylän vPK tAlo Palovartijantie 5, 45100 Kouvola

 22  elimäen vilPPulAn nuorisoseurAntAlo Kyminasemantie 4B, 45610 Koria, Kouvola 
 23  tAKAmAAn seurAtAlo Takamaantie 359, 45610 Koria, Kouvola
 24  teuroisten KylätAlo Teuroistentie 261, 45610 Koria, Kouvola
 25  mustilAn PuuKoulu Alppiruusuntie 99, 47200 Elimäki, Kouvola
 26  villiKKAlAn KylätAlo Tuomistontie 12, 16270 Villikkala, Kouvola
 27  rAtulAn seurAtAlo Ratulantie 625, 47260 Ratula, Kouvola
 28  rAussilAn KylätAlo Pitkäkuja 9, 47150 Raussila, Kouvola

 29  Korven Koulu Korventie 703, 46960 Muhniemi, Kouvola
 30  ummelJoen työväentAlo Työväentalontie 16, 46810 Ummeljoki, Kouvola
 31  sAveron seurAtAlo Saverontie 580, 45460 Savero, Kouvola
 32  KAiPiAisten nuorisoseurAntAlo Kujastentie 10, 46400 Kaipiainen, Kouvola
 33  enäJärven KylätAlo Sorsankuja 3, 46450 Enäjärvi, Kouvola
 34  sAArAmAAn KylätAlo Mäntylä, Saaramaankuja 3 B, 46570 Saaramaa, Kouvola
 35  HAAPAlAn KylätAlo Haapalantie 492, 46710 Sippola, Kouvola

Kouvola

Kouvola, valKeala

Kouvola, KuusanKosKi

Kouvola, elimäKi

Kouvola, anJalanKosKi



 36 vAstilAn seurAntAlo Vastilantie 1632, 49290 Vastila, Pyhtää
 37 PurolAn svedebo Purolantie 392, 49240 Purola, Pyhtää
 38 HeinlAHden nuorisoseurAntAlo Alatie 112, 49200 Heinlahti, Pyhtää

 39 JäPPilän WAnHA Koulu Alakyläntie 67, 48410 Kotka
 40 seurAntAlo tAPiolA Vanha Sutelantie 5, 48400 Kotka
 41 tiutisen työväentAlo Seurakuja 4, Kotka

 42 turKiAn Puusteli Turkiantie 314, 49660 Pyhältö, Hamina
 43 iHAmAAn vAsAPirtti Vasapirtintie 25, Hamina
 44 KAnnusJärven toK-tAlo Lahdenmäentie 34, 49570 Kannusjärvi, Hamina
 45 PAiJärven KylätuPA Postinmäentie 185, 49640 Paijärvi, Hamina
 46 mäKiPirtti Ylämäentie 93, 49610 Sivatti, Hamina
 47 seurAntAlo toivolA Museotie 820, 49840 Hamina

41 48 PurHon seurAlA Seuralantie 16 A, 49660 Pyhältö, Miehikkälä
 49 lAPJärven JuHlA&mAJoitus Lapjärventie 390, 49660 Pyhältö, Miehikkälä
 50 suur-mieHiKKälän seurAntAlo Soppikankaantie 30, 49760 Suur-Miehikkälä
 51 muuriKKAlAn seuroJentAlo Muurikkalantie 1110 B, 49730 Muurikkala, Miehikkälä
  
 52 KylätuPA ronKuli Museotie 1878, 49860 Klamila, Virolahti
 53 KlAmilAn Kylätori Uuno Klamin Tie 58, 49860 Klamila, Virolahti

pyhtää

KotKa

hamina

miehiKKälä

virolahti



• rakennettu: 1920, ulkopintaremontti 
 2009–2011, useita pieniä kohennus- 
 remontteja.
• henkilömäärä: n. 100 hlöä.
• tilat: Eteisaula, 2 isoa salia.
• keittiö: Perustarpeet täyttävä keittiö.
• omistaja: Paljakka-Pökölän kyläyhdistys.
• osoite: Mäntyharjuntie 2835,  
 47760 Huhdasjärvi, Kouvola.
• lisätiedot: (ei vuokraustoimintaa)
 Eino Häkkänen 050 520 8571 
 lomaranta@gmail.com

Ajan kauniisti patinoima 
kylän yhteinen kokoontu-

mistila Palko-talo, on palvellut 
kyläläisiä jo monen sukupolven 
ajan, ensin kouluna ja sitten 
kylätalona. Kyläyhdistys järjestää 
kesäisin tapahtumia tavoitteena 

varojen kerääminen talon yllä-
pitokustannuksiin. Kylätalolla 
järjestetään oman kylän tilai-
suuksia ja tapahtumia. Kylätaloa 
ei vuokrata ulkopuolisille. Kylä-
talolla on laaja kirjavalikoima, 
joita voi lainata. 

Perinteikäs kylätalo 

Paljakka-Pökölän Palko-talo 41



• rakennettu: Vuonna 1903,  
 perusremontointi 1965.
• henkilömäärä: n. 100 hlöä.
• tilat: Iso sali, peräkammari,  
 eteisaula ja Wc:eet.
• keittiö: Perustasoinen keittiö,  
 suur-talous astianpesukone ja uuni, 
 sekä kaasuliesi. Pyykinpesupalvelu. 
• omistaja: Huhdasjärven kyläosuuskunta.
• osoite: Mäntyharjuntie 1641,  
 47760 Huhdasjärvi, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 kylatalo.huhdasjarvi@gmail.com, 
 Suvi 050 599 4787.

Tapahtumat saavat tun-
nelmalliset puitteet tässä 

karismaattisessa ympäristössä. 
Tilavat juhla-, kokous- tai kurs-
sitilat sekä kylän yhteiset työtilat 
vuokrattavissa. Syötävä metsä-
puutarhapolku kylätalon ympä-
ristössä (ei talvikunnossapitoa). 

Kahvila-Ravintola Kierivä Kuu, 
käsityöputiikki, kirjasto ja kirppis 
avoinna tapahtumien aikana. 
Kylätalolla on oma ranta, josta 
avautuu ainutlaatuinen maise-
ma ja reitti koko päivän retkelle. 
Kylätalolta on mahdollista vuok-
rata kanootti ja telttapaikka.

Tunnelmallinen monitoimitalo

Huhdasjärven Kylätalo2



• rakennettu: Tanssilava 1949,  
 seurantalo 1952.
• henkilömäärä: Seurantalossa irto
 tuoleilla 115 hlöä sekä samanaikaisesti 
 ilman istuimia 67 hlö (yht. 182 hlöä).
• tilat: Sali, kokoustilat, keittiö Wc, 
 tanssilava, kuivakäymälät, tiloihin 
 esteetön pääsy.
• keittiö: Osittainen laitoskeittiö varustus.
• omistaja: Jaalan Hartolan 
 pienviljelijäyhdistys ry.
• osoite: Ansalahdentie 6, 47710 Jaala.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 hartolankyla.fi

Jaalan Hartolassa sijaitse-
vaa PVY-taloa ja tassilavaa 

vuokrataan juhlia ja tapah-
tumia varten. Tanssilava 
soveltuu erityisesti kesähäi-

den järjestämiseen. Talolla 
on astiasto 150 henkilölle 
(lukuunottamatta aterimia). 
Pysäköintialueelle mahtuu 
noin 60 autoa.

Tunnelmallinen 
PV Y-talo ja tanssilava

Hartolan pienviljelijäyhdistyksen seurantalo 43



Siikavan Kylätalo4

• rakennettu: 1960, remontoitu 2010. 
• henkilömäärä: 59 hlöä.
• tilat: Kuisti, eteisaula, joka toimii  
 tarjoilutilana, kaksi salia ja kaksi- 
 osainen keittiö.
• keittiö: Perusvälineistö n. 100  
 hengen juhliin mm. teollisuus- 
 tiskikone, 3 jääkaappia.
• omistaja: Siikavan kyläyhdistys ry.
• osoite: Ruokoniementie 14,  
 47710 Jaala, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 

kymenkylat.fi/siikava/kylatalo

Siikavan kylätalo sopii hyvin 
kokouksiin, seminaarei-

hin, pienimuotoisiin juhliin ja 
-tapahtumiin, kisapaikaksi tai 
alle 20 hlö liikuntaryhmille. 
Piha-alueella mahtuu urheile-
maan isompikin joukko. Salissa 
on videotykki, läppäri, laadukas 
piano ja nostalginen harmoni. 

Keittiötila on kaksiosainen, 
jääkaappi, hellat ja astiastot 
etuosassa ja teollisuustiskikone, 
pakastin, 2 jääkaappia, tarjoi-
luastiat ja runsaasti laskutilaa 
takaosassa. Pihassa n. 60 x 30 
harrastekenttä, joka toimii myös 
parkkitilana. Esteetön wc ja si-
sääntuloluiska.

Vanhasta koulusta 
kylätaloksi 



• rakennettu: Alkuperäinen osa v. 1932, 
 laajennusosa 1952. Laaja kunnostus- 
 remontti 2000-luvun alussa.
• henkilömäärä: 120 hlöä.
• tilat: Sali, tupa, tilava eteinen ja keittiö.
• keittiö: Osin teollisuustasoinen 
 v. 2019 remontoitu.
• omistaja: Kimolan kyläyhdistys.
• osoite: Iitinkirkontie 180,  
 47650 Kimola, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 kimolankylayhdistys@gmail.com
 Varauskalenteri: kimola.net

Seurapirtillä tilaa riittää noin 
sadalle henkilölle. Seurapir-

tille on myös esteetön kulku ja 
inva-wc. Suuren tilan lisäksi seu-
rapirtillä on pienempi ruokasali. 
Remontoidun keittiön varustus 
kylmäkalusteineen mahdollistaa 
myös isommat tarjoilut. Seura-
pirtti sijaitsee hyvien yhteyksien 

päässä, päätien varressa. Pi-
ha-alueella on katettu ulkora-
kennus ja parkkipaikkamahdolli-
suudet ovat äärimmäisen hyvät. 
Alueen länsilaidalla on Kimolan 
Riistamiesten hirvenkäsittelytilat 
ja kota. Matkaa ainutlaatuiselle 
nähtävyydelle, Kimolan kanaval-
le on seurapirtiltä 7,5 km.

Tilava seurantalo  
juhliin ja tapahtumiin

Kimolan Seurapirtti 5



• rakennettu: 1600-luvulla.
• henkilömäärä: n. 70 hlöä.
• tilat: Sali, tupa, tilava eteinen 
 ja keittiö.
• keittiö: perusvarustus, teollisuus-

tiskikone, astiasto n. 50 hlö:lle.
• omistaja: Lions Club Jaala.
• osoite: Jaalantie 75, 47710 Jaala.
• vuokraus ja lisätiedot: Liikasenmäen 
 isäntä, Eljas Kasurinen 0400 997 059
 lcjaala.fi/liikasenmaki

Idyllinen kiinteistökokonaisuus 
Jaalan kirkonkylän sydämessä, 

joka soveltuu juhlallisiin ja tun-
nelmallisiin tilaisuuksiin sekä 
kokouksiin.

Liikasenmäen historia on 
vailla vertaansa, voit pyytää pie-
nen esittelyn talosta vuokrauk-
sen yhteydessä. Lukuisat pihara-

kennukset tarjoavat kesäaikana 
lisämahdollisuuksia isojenkin 
messujen järjestämiselle. Piha- 
alueella on frisbeegolf rata ja 
laaja parkkitila. Talon takapihalla 
on kesäteatteri alue ja Pohjois- 
Kymen Kasvun 10v. juhlallisuuk-
sien yhteydessä rakennettu 
Jatulintarha.

Vanha sotilasvirkamiestalo  
kirkonkylän sydämessä

Liikasenmäki6



• rakennettu: 1919 / 1947.
• henkilömäärä: Kabinetti 15 hlöä, 
 sali 100 hlöä.
• tilat: Sali, Kabinetti (kokoustila), keit-
 tiö, narikka, inva-wc, esteetön pääsy.
• keittiö: Keittiössä osittain 
 valmistuslaitteet.
• omistaja: UPM -Kymmene Oyj.
• osoite: Verlantie 346, 47850 Verla, 
 Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 verla.fi

Verlan maailmanperintö-
kohteessa sijaitseva Verlan 

seuratalo rakennettiin 1919, 
mutta muutettiin Verlan teh-
taan asunnoiksi 1920-luvulla. 
Seuratalokäyttöön rakennus 
palautettiin 1947. Seuratalosta 
voi vuokrata tiloja kokous- tai 
juhlakäyttöön. Kabinetti sovel-
tuu pienempien ryhmien ko-

koontumiseen ja saliin mahtuu 
noin 100 hlö. Seuratalo sijaitsee 
upealla paikalla Verlan maail-
manperintökohteessa. Verlan 
Tehdasmuseoalueen palvelut 
ovat käytettävissä kesäkaudella. 
Alueella mahdollisuus myös 
majoittumiseen Verlan mökeis-
sä. Lisätietoja voit lukea osoit-
teista verla.fi ja verlanmokit.fi.

Verlan seuratalo

Verlan seuratalo 7



• rakennettu: 1952. 
• henkilömäärä: noin 200 hlöä.
• tilat: Sali, näyttämö, kahvila, pieni 
 kokoushuone, sisä-wc, terassi.
• keittiö: Perusvarustus.
• omistaja: Selänpään Nuorisoseura ry.
• osoite: Selänpääntie 631,  
 47810 Selänpää, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Riitta Torikka 050 5410 411,  
 riitta.torikka@gmail.com

Nuorisoseuran talo tarjoaa 
puitteet isoille juhlille ja 

tapahtumille. Piha-alueeseen 

rajoittuu iso urheilukenttä, joka 
antaa lisämahdollisuuksia mo-
nenlaiseen toimintaan.

Iso talo isoihin tilaisuuksiin

Selänpään Nuorisoseurantalo8



Selänpään vanha  
rautatieasema kylätalona

Entisen Valkealan alueella 
Selänpään kylässä Kou-

volassa sijaitseva Selänpään 
asema on rakennettu 1889, 
asunto-osa 1899 ja puiston 
puoleinen kuisti 1913. Tiloja 
vuokrataan keväästä syksyyn. 
Aseman vanha puisto on kun-

nostettu. Selänpään asema on 
ihanteellinen paikka kesäisten 
perhejuhlien viettopaikaksi, 
varsinkin jos pitopalvelu hoi-
taa tarjoilun. Pihaan mahtuu 
n. 60–70 autoa. Lisäparkkiti-
laa on aseman välittömässä 
läheisyydessä.

• rakennettu: 1889, kunnostettu 
kylätaloksi 2009–2014.

• henkilömäärä: 170 hlöä.
• tilat: Asemasali ja asunto-osa 3 huonetta  
 ja keittiö, inva WC; esteetön pääsy, esim.  
 perhejuhlien kattaus n. 60–70:lle, konsertti  
 170:lle, pihassa kunnostettu kylmäkellari.
• keittiö: Perusvarustus: liesi, jää/pakastin-
 kaappi, kahvin ja vedenkeitin.
• omistaja: Selänpään Asemayhdistys ry.
• osoite: Impivaarankuja 24, 47810 Selänpää.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Erkki Seppälä 040 5288 285.

Selänpään asema 9



• rakennettu: Peruskorjattu kyläläisten 
 käyttöön 1954.
• henkilömäärä: 300 henkilöä salissa 
 istumapaikkoja yli sadalle.
• tilat: Sali, keittiö, peräkammari, wc.
• keittiö: Puuhella, sähköhella, 
 kaapistot.
• omistaja: Pihlajasaaren maamies- 
 seura ry.
• osoite: Pihlajasuontie 193, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Tapani Forsström 0400 690 325,
    tapiforsstrom@gmail.com

Maamiesseurantalo pe-
ruskorjattiin kyläläisten 

toimesta vuosina 1953–54 
nykyiseen muotoon. Tilat so-

veltuvat hyvin kesäaikaiseen 
vuokraukseen. Parkkipaikkoja 
noin 100 autolle. Piha-alueella 
pelikenttä.

Entisestä hevostallista moni-
käyttöiseksi Seurantaloksi

Pihlajasaaren maamiesseurantalo10



Tuohikotin VPK:n talo 11

Tuohikotissa sijaitseva VPK-ta-
loa vuokrataan ympäri 

vuoden. Saliin saa mukavasti 
pöytäpaikat 150 henkilölle ja 
siihen löytyy kalusteet. Salin puo-
lelta löytyy äänentoistolaitteet, 
videotykki tietokoneeseen kytket-

• rakennettu: 1914, laajennettu 1955, 
 täysin peruskunnostettu 2006.
• henkilömäärä: Sisätilat 240 hlöä.
• tilat: Sali, ravintolatila n. 40 hlöä, 
 keittiö, nykyaikaiset wc-tilat.
• keittiö: Perusvarustus, osittain teolli- 
 suuskeittiövarustus. 100 hlön astiasto.
• omistaja: Tuohikotin Vapaaehtoinen 
 Palokunta ry.
• osoite: Seuratie 8, 46110 Tuohikotti. 
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Ari Vanhatalo 0400 558 898, 
 Jari Härkönen 0400 554 662.

Tuohikotin V PK:n talo 
Pohjois-Kouvolassa

täviksi ja maksuton WiFi. Sali ja 
ravintolatila on varustettu ilma-
lämpöpumpuilla. Ravintolatila 
sopii myös pienempiin kokousti-
laisuuksiin. Pihassa on runsaasti 
parkkitilaa. Pihalle on mahdollista 
vuokrata lisätilaksi 6 x 12 m teltta.



Oravalan Marttatalo

• rakennettu: 1936. 
• henkilömäärä: 10–50 hlöä.
• tilat: Keittiö, tupa, eteiset, 
 ulkoliiterissä on bio-wc.
• keittiö: Uuni-ja liesiyhdistelmä, 
 ruoka- ja kahviastiasto, vesi täytyy 
 tuoda paikalle mukana. 
• omistaja: Oravalan Marttayhdistys ry.
• osoite: Heinolantie 1037, 
 45940 Oravala, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Oravalan Marttayhdistys ry, 
 Aila Pihkala 040 5640 066.

Martoilla on oma Marttala, 
joka sijaitsee Heinolantien 

varressa pienellä mäentömpä-
reellä. Se on suloinen mum-
monmökin näköinen tupa. 
Soveltuu oikein hyvin 10–20 
hengen kokous- tai kerhotilaksi. 
Lämpöpumpun avulla pidetään 
tuvassa peruslämpö ja takka-

tulen loiste luo lisää lämpöä 
ja tunnelmaa. Parkkipaikkoja 
meillä on muutamalle autolle 
aivan pihapiirissä ja hiukan 
alempana on parkkialue. Iso TV 
on, mutta ei Internet-yhteyttä – 
oman nettiyhteyden jakaminen 
esim. puhelimesta kuitenkin 
onnistuu.

Punainen tupa 
ja pihamaa

12



• rakennettu: 1912. 
• henkilömäärä: n. 150 hlöä.
• tilat: Sali, parvi, ravintola (20 pöytä-
 paikkaa), wc:t (myös esteetön).
• keittiö: Kahvinkeittimet, hella+liesi, 
 kahvi- ja ruokailuastiasto 150 hlöä, 
 teollisuustiskikone, tarjoiluastioita, 
 keittiövälineistöä, 2 jääkaappipakastinta
• omistaja: Valkealan Kirkonkylän 
 Nuorisoseura ry.
• osoite: Kalevantie 8, 45370 Valkeala.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 040 503 2242, 
 valkealannuorisoseura.fi/hinnasto2

Valkealan Kirkonkylän Nuo-
risoseurantalo sijaitsee kes-

keisellä paikalla Valkealan kirkon-
kylällä. Talo on pääsääntöisesti 
nuorisoseuran oman toiminnan 
käytössä, mutta taloa on mah-
dollista vuokrata kokous-, juhla-, 
konsertti- ja harrastuskäyttöön. 
Saliin mahtuu n. 80 pöytä-
paikkaa tai 100 istumapaikkaa 

(konsertit). Parvelle mahtuu 30 
istumapaikkaa. Taloon pääsee 
etuovesta esteettömästi, tilojen 
välillä on pienet kynnykset. Talol-
ta löytyy normaali keittiövarustus 
ja kahvi- ja ruokailuastiastot 150 
hengelle. Tilassa on videotykin 
käyttömahdollisuus ja ilmaläm-
pöpumput. Talon pihapiirissä on 
suuri hiekkaparkkialue. 

Juhlatalo keskeisellä paikalla

Valkealan kirkonkylän Nuorisoseurantalo 13



• rakennettu: 1907, remontoitu 
 2000-luvulla. 
• henkilömäärä: max 200 hlöä ruokailu- 
 paikoilla, n. 300 hlöä istumapaikoilla
• tilat: Eteisaula, kahvio, keittiö,  
 sali näyttämön kera.
• keittiö: Kunnostettu v. 2016, 3 kylmä-
 kaappia/ pakastin, suurtaloushella/ 
 -uuni, astianpesukone, puuhella.
• omistaja: Seurala-yhdistys ry
• osoite: Seurantalontie 6, 46430 Tirva
• vuokraus ja lisätiedot: 
 TiinaPalmroos 040 732 9603 
 tirva.fi/keskeisimmat-paikat/seurala/

Tirvan seurantalo on juh-
lapaikkana erinomainen. 

Läheinen kirkko houkuttelee 
etenkin hääparit juhlimaan 
juuri Seuralassa. Martoilta voi 
vuokrata noin 100 henkilön 
astiaston, pöytäliinoja, kahvi-
keittimiä sekä tarjoiluastioita. 
Keittiötilojen yhteydessä olevan 
kahvion tiloissa (n. 30 henkeä) 

kokoukset sujuvat viihtyisässä 
ympäristössä. 

Liikuntarajoitteiset on myös 
otettu huomioon talon ulko- ja 
sisäkulkusuunnittelussa. Talon 
sisältä löytyy 3 wc:tä (myös inva 
Wc). Seuralan välittömässä lä-
heisyydessä löytyvät urheilukent-
tä, pururata, uusi frisbeegolfrata 
sekä Röllänrannan uimaranta.

Monipuolinen seurantalo

Tirvan Seurala14



Seurantalo 
maalaismaisemassa

• rakennettu: 1985.
• henkilömäärä: n. 100 hlöä.
• tilat: Sali + näyttämö, kokoushuone/ 
 kahvio, keittiö + apukeittiö, 3 wc:tä, 
 joista yksi inva-Wc. Esteetön pääsy.
• keittiö: Remontoitu keittiö perus- 
 varustuksin, apukeittiössä teollinen  
 tiskikone.
• omistaja: Kannuskosken kyläyhdistys ry.
• osoite: Nikkaritie 75,  
 46530 Kannuskoski, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 info@kannuskoski.fi  
 Mattila Mette 040 721 2998.

Kannuskosken Seurantalo sijait-
see kauniin peltomaiseman 

äärellä. Talo on rakennettu v. 
1985, laajennettu ja remontoitu v. 
2011 Leader-rahoituksella. Lisäksi 
talon pihapiirissä on kota. 

Talossa on monipuolista 
toimintaa, mm. kokouksia, kon-
sertteja, hirvipeijaisia, jumppaa, 

sählyn ja sulkapallon pelaamista. 
Tiloja vuokrataan myös juhliin. 
Väkeä mahtuu saliin n. 100 hen-
keä, mutta esim. konserteissa on 
ollut tätä enemmänkin kuulijoita. 
Kahvio/kokoushuoneeseen sopii 
n. 30 henkeä. Ruoka- ja kahvias-
tiastot löytyy 100 hengelle. Il-
mastointi ja ilmalämpöpumput.

Kannuskosken Seurantalo 15



• rakennettu: 1966, kunnostettu 2016.
• henkilömäärä: n. 40 hlöä.
• tilat: Iso huone, kompakti keittiö, 
 toimistohuone, jossa 4 nukkuma-
 paikkaa, suihku ja Wc. Pihassa 
 tynnyrisauna ja grillikota.
• keittiö: Peruskalusto.
• omistaja: Tirvan seudun 
 metsästysyhdistys ry.
• osoite: Pasintie 209, 46430 Tirva. 
• vuokraus ja lisätiedot: Pj Mikko Venho, 
 mikko.venho@hotmail.com

Siisti metsästysmaja hyvällä 
paikalla. Maja on siisti ja 

sisustukseltaan metsästys-
henkinen. Keittiönurkkaukses-
ta löytyy kompaktista tilasta 
kaikki tarvittava. Keittiösy-
vennyksen vieressä on pikku-
huone, jota on käytetty muun 

muassa kilpailukansliana ja 
tilapäisyöpymiseen. Pihassa 
käytännöllinen grillikota ja 
piha-alueeseen rajoittuva 
ampumarata tarjoaa hyvät 
puitteet esim. koululaisryhmi-
en tai työporukoiden virkistys-
päivään. 

Siisti metsästysmaja 
hyvällä paikalla

Tirvan Metsästysmaja16



• rakennettu: 1958.
• henkilömäärä: n. 160 pöytäpaikkaa, 
 katsomomuodossa istumapaikkoja 250.
• tilat: Sali, eteistila isolla narikalla, 
 kahvio, keittiö, inva-wc, sauna, kerho-/
 kokoustila sekä esteetön pääsy taloon.
• keittiö: Perusvarustus, iso jääkaappi 
 ja tarvittaessa myös kaksi jääkaappia 
 kahvion puolella.
• omistaja: Kuivalan Nuorisoseura ry.
• osoite:  Kuivalantie 135, 45410 Utti.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 kuivalannuorisoseura@gmail.com  
 tai 040 521 0977. 

Kuivalan Nuorisoseuran talo 
on alun perin rakennettu 

ennen sotia. Talo paloi 1956, 
mutta se rakennettiin uudes-
taan talkoilla. Kuivalan Nuoriso-
seura sai EU-rahaa 2002 talon 
kunnostukseen (lämmitysjär-
jestelmä, sisävessat, alakerran 
kerho- ja saunatilat, ovet). 
Talolla on ilmalämpöpumppu 

ja valokuitunettiyhteys. Talolla 
toimii Uusi Teatteri Utti, joka 
mahdollistaa lavan käytön eri-
laisiin juhlatarpeisiin. Astiastoja 
voi vuokrata sekä seurantalolta 
että Martoilta. Seurantalolta löy-
tyy muutamia ulkotelttoja katok-
siksi juhliin. Seurantalo vuokraa 
myös saunaa sekä kerhotilojaan 
erilaisia kokouksia varten.

Nuorisoseurantalon uudet  
kujeet teatteritoiminnan kanssa

Kuivalan Nuorisoseurantalo 17



• rakennettu: 1920 ja laajennettu 1938, 
 peruskorjattu 2006.
• henkilömäärä: max. 200 hlöä.
• tilat: Eteisaula, keittiötilat, juhlasali ja 
 näyttämö, 2 pukuhuonetta, kaksi majoi-
 tushuonetta kaksi erillistä kokoontumis-
 huonetta ja sauna-ja peseytymistilat.
• keittiö: Perusvälineistö n. 100 hengen 
 juhliin, suurtalousastianpesukone, 
 kahvi-ja vedenkeitin, kylmiö ja liesi.
• omistaja: Aitomäen Nuorisoseura ry.
• osoite: Aitomäentie 1007, 45100 Kouvola. 
• vuokraus ja lisätiedot: aitomaenns.net

Aitomäen Nuorisoseurantalo 
soveltuu erinomaisesti mm. 

häiden, sukujuhlien, syntymä-
päivien, kokousten tai vaikka 
saunaillan järjestämiseen. Nuo-
risoseuran talon salin pinta-ala 
on noin sata neliötä ja saliin 
mahtuu pöydät noin sadalle 
henkilölle. 

Salissa on lava ja lisäksi va-
rustukseen kuuluu valkokangas, 
äänentoisto ja langaton mikro-
foni sekä piano. Lisäksi talolla 
on käytettävissä 100 Mbit valo-
kuitu Internet-yhteys.

Aitomäen nuorisoseuranta-
lon pihassa on iso pelikenttä ja 
aidattu leikkialue keinuineen. 

Aitomäen Nuorisoseuran 
toiminnan keskipiste

Aitomäen Nuorisoseurantalo18



Nostalginen eräkämppä
Kymijoen varressa

• rakennettu: 2008 siirtohirsistä.
• henkilömäärä: Sisälle mahtuu  
 n. 10–25 henkilöä istumaan,  
 pihalle/rantaan lisää.
• tilat: Tupa jossa iso pöytä ja penkit, 
 terassi, nuotiopaikka, laituri, ulko-
 huussi.
• keittiö: Nuotiopaikka ulkona, 
 ei sähköä eikä vesijohtoa.
• omistaja: Keltin Nuoret ry.
• osoite: Keltintie 42,  
 45740 Kuusankoski, Kouvola. 
• vuokraus ja lisätiedot: 
 keltti.net, Heikki Arvila 040 833 4455.

Myllytupa on rakennettu 
Kelttiin talkootyönä sa-

malla paikalla olleen vanhan 
myllyn hirsistä vuonna 2008. 
Eräkämppätyyliselle Myllytuvalle 

mennään loppumatka kävellen 
melko jyrkkää rinnettä alas Ky-
mijoen rantaan. Parkkipaikalle 
mahtuu n. 4 henkilöautoa, kau-
emmaksi tienvarteen lisää. 

Keltin Myllytupa 19



Hirsinen uudisrakennus 
pienimuotoisiin tilaisuuksiin

Kytöahon kylätalo

• rakennettu: v. 2005 Pohjois-Kymen 
 Kasvu ry:n tukirahoituksen turvin.
• henkilömäärä: 25 hlöä mukavasti istuen.
• tilat: Iso tupa ja keittiönurkkaus. 
 Pieni eteinen ja sisä Wc.
• keittiö: Pieni nurkkaus, kahvinkeittimet, 
 keittotaso, jääkaappi, mikro, cd-soitin.
• omistaja: Kytöahon kyläyhdistys.
• osoite: Aatrakuja 10, 
 45720 Kuusankoski, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Kari Rasalahti 0400  756 761.

Kylätalo palvelee Kytöahon 
kyläläisiä kokoontumis- ja 

harrastetilana. Laaja piha-alue 
tarjoaa puitteet isommillekin 
tapahtumille talon toimiessa 

huoltopisteenä. Äänentoisto-
laitteet ja cd-soitin lisäävät mah-
dollisuuksia alueen käyttöön mm. 
kisapaikkana. Kylätalon takaa 
kulkee kuntopolku/hiihtolatu. 
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• rakennettu: Nykyisiin mitttoihin 
 1960, saneerattu 2010.
• henkilömäärä: noin 170 hlöä.
• tilat: Sali, kahvio, keittiö, eteinen, 
 wc-tilat ja tilava piha.
• keittiö: Teollisuus astianpesukone, 
 2 liettä, 2 jääkaappia.
• omistaja: Kouvolan Vpk ry.
• osoite: Palovartijantie 5, 
 45100 Kouvola. 
• vuokraus ja lisätiedot: 
 talonvuokraus@kouvolanvpk.com   
 044 713 3322, kouvolanvpk.com

Kouvolan Rekolassa sijaitse-
va vpk:n talon vanhimmat 

osat on rakennettu 1900 luvun 
alkupuoliskolla. Nykyisiin mit-
toihin talo on rakennettu 1959-
1960. Taloa on saneerattu 

mittavasti 2010. Tiloja vuokra-
taan ympäri vuoden. Tilat so-
veltuvat hyvin erilaisten juhlien 
pitopaikaksi. Palokunnalta on 
mahdollisuus vuokrata äänen-
toisto laitteet.

Kouvolankylän 
Vpk:n talo ”Meksiko”

Kouvolankylän VPK-talo 21



• rakennettu: 1909 ja taloa laajennettiin 
 nykyisiin mittoihin 1923.
• henkilömäärä: 400 hlöä.
• tilat: Iso tanssisali n. 185 m2 + parveke 
 40 m2 + kuisti 20 m2, kahvioravintola 
 80 m2, keittiötilat 30 m2 lisäksi wc-tilat 
 ja narikka.
• keittiö: Perustasoinen keittiö.
• omistaja: Elimäen Vilppulan 
 Nuorisoseura ry.
• osoite: Kyminasemantie 4B, 45610 Koria.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 klaus.klemettila@hotmail.com 
 Talon puhelinnumero 05 322 0044.

Toiminta talolla on erittäin 
vilkasta, joten vuokraus-

ajankohtaa voi olla vaikea löy-
tää. Talvisesonkina talolla on 
sunnuntaisin iltapäivätanssit 
ja keskiviikkoisin päivätanssit.  
Viikolla myös tanssikursseja 
maanantaisin, keskiviikkoi-
sin, torstaisin ja perjantaisin.  
Keskiviikkoisin toimii talolla 
myös vintiökerhot 2 kpl ja per-

jantaisin kolme sirkuskerhoa. 
Keväisin helatorstaina pidetään 
piha-alueella toukomarkki-
nat, kesäsesonkina tanssit on 
Kallioniemen lavalla, joten sil-
loin on paremmat edellytykset 
vuokraustoiminnalle.

Piha alue on asfaltoitu ja toi-
mii parkkipaikkana sekä kesäisin 
erilaisten tapahtumien pelikent-
tänä.

Nuorisoseurantalolla tapahtuu

Vilppulan Nuorisoseurantalo22



• rakennettu: 1927.
• henkilömäärä: Ravintola 40, sali 120.
• tilat: Sali, näyttämö, ravintola, keittiö, 
 wc:t, eteistila.
• keittiö: Jääkaappi-pakastin, astian- 
 pesukone, kaasuliesi+sähköuuni, 
 sähköuuni, kahvinkeitin, mikro, 
 juomakaappi, kylmiö.
• omistaja: Takamaan Vasama ry.
• osoite: Takamaantie 359, 
 45610 Koria, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 takamaanseuratalo.fi, 040 537 5151.

Takamaan seuratalolla vie-
tetään häitä, merkkipäiviä, 

valmistujaisia, sukujuhlia, muis-
totilaisuuksia ja muita tilaisuuk-
sia ja tapahtumia. 

Seuratalolla on hyvin varus-
teltu keittiö, jossa voit valmistaa 
tarjoilut itse tai tilata ne seudun 
pitopalveluyrityksiltä. Astiat 
juhliisi voit varata Takamaan 

Martoilta ja pöytäliinat Taka-
maan Vasamalta. Ravintolan ja 
keittiön voi varata erikseen pie-
nempiä tilaisuuksia varten.  

Vuonna 1916 perustettu Taka-
maan Vasama toimii kyläyhdis-
tyksenä ja järjestää seuratalolla 
harrastustoimintaa ja kylätapah-
tumia. Seuratalo on ympärivuo-
tisessa käytössä.

Tule juhlimaan 
Takamaan seuratalolle!

Takamaan seuratalo 23



• rakennettu: Varsinainen Kylätalo 
 (v. 1949), ns. Vanha koulu (v. 1920) ja 
 asuin/sauna/varastorakennus (v. 1955).
• henkilömäärä: Istumapaikoin n.70 hlöä.
• tilat: Vanha koulu: jumppasali, eteis- 
 aula, suihku/wc, kutomotila. Keittolara- 
 kennus: saunaosasto, 2 suihkua, oleske- 
 lutila/pukuhuone, wc, vilvoitteluterassi.
• keittiö: Kaksoiskahvinkeitin, vedenkeitin, 
 2 jää/viileäkaappia, pakastin, sähköliesi, 
 mikro, astianpesukone. 
• omistaja: Teuroisten kyläyhdistys.
• osoite: Teuroistentie 261, 45610 Koria.
• vuokraus ja lisätiedot: teuroinen.fi
 Heli Räikkönen 050 380 2745, 
 heli.raikkonen@outlook.com

KKylätalokokonaisuus sovel-
tuu monenlaisiin juhliin: 

kokouksiin, liikuntaryhmille, lei-
rikäyttöön ja saunaosasto pieni-
muotoisiin illanviettoihin. Kylän 
uimapaikka kahden kilometrin 
päässä, jossa puusauna/puku-
kopit, sähköt ja wc. Teuroisten 
Tempon ylläpitämä urheilukent-
tä sijaitsee  kahden kilometrin 
päässä. Urheilukentällä on huol-

torakennus/wc, grillikatos, fris-
beegolf-rata, lentopallo- ja jalka-
pallokenttä, sekä koripallokori.  

Vuokraajan käytettävissä 
Kesti-ruokalautaset 100 kpl, Arc-
tica-kahviastiasto 50 kpl ja kuo-
huviinilasit , lasten kouluaikaisia 
astioita, tarjoilu- ja keittoastioita, 
maljakoita. Teuroisten Martat 
vuokraavat lisäastiastoa, pöytälii-
noja ja ulkokatosta.

Moneen taipuva 
kylätalokiinteistö

Teuroisten kylätalo24



• rakennettu: 1906, kunnostus-
 remontoitu viime vuosina.
• henkilömäärä: kolme n. 40 hlöä salia, 
 yhteensä 120 hlöä.
• tilat: Kolme salia, tilava eteinen, Puoti- 
 huone, wc, videotykki, valkokangas. 
• keittiö: Omistajan omassa käytössä.
• omistaja: Maria Tigerstedt /  
 Mustilan Viini.
• osoite: Alppiruusuntie 99, 
 47200 Elimäki, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Maria Tigerstedt 0400 539 273.
 maria.tigerstedt@pp.inet.fi

Puukoululla voit helposti pitää 
kokouksen, koulutuksen, 

TYKY-päivän tai perhejuhlan. 
Toteutamme haluamallanne 
tavalla sopivan kokonaispaketin 
tarjoiluineen tai voitte vuokrata 
pelkät tilat käyttöönne. Kaikki 
ruoat valmistetaan paikan päällä 
käyttäen paikallisia raaka-aineita. 
Erityisruokavaliot huomioidaan 
ennakkotilauksen mukaan.

Puukoulun Puodista löytyy 
paikallisia tuotteita, monenlaisia 
herkkuja sekä upeita käsitöitä. 
Puukoulun kahvio palvelee 
kesä-heinäkuussa sekä mar-
ras-joulukuussa loppuviikosta 
tai tilauksesta.

Muita lähialueen kohteita 
ovat Mustilan Viinipuoti, Arbo-
retum Mustila ja Moision Taide- 
ja Pitokartano.

Historiaa ja hyvää palvelua 
Moneen taipuva 
kylätalokiinteistö

Mustilan Puukoulu 25



• rakennettu: 1923.
• henkilömäärä: 100 hlöä.
• tilat: Kylän kuntosali, kokoustilat, 
 keittiö.
• keittiö: Peruskalusto, tarjoiluastiasto.
• omistaja: Villikkalan kyläyhdistys ry.
• osoite: Tuomistontie 12, 
 16270 Villikkala, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 villikkalankylayhdistys@gmail.com 
 040 507 3202.

Villikkalan kylätalo soveltuu 
kokousten, kurssien ja mui-

den pienehköjen tilaisuuksien 
pitoon. Kylätalon piha soveltuu 
hyvin pallopeleihin ja leikkeihin.

Vanha kansakoulun henki 
on säilynyt ajan patinoimassa 

rakennuksessa nostalgisella 
tavalla maalaisidyllin keskellä. 
Kylätaloon on rakentunut lahjoi-
tusten turvin hämmästyttävän 
tasokas voimailusali, johon 
pääsee kuntoilemaan edullisella 
vuosivuokralla. 

Kylätoiminnan keskus

Villikkalan Kylätalo26



• rakennettu: 1952.
• henkilömäärä: 650 hlöä.
• tilat: Juhlasali ja näyttämö, parvi, 
 kahvio/kokoustila, keittiö, Wc. 
• keittiö: Perustaso.
• omistaja: Ratulan seuratalon 
 kannatusyhdistys ry.
• osoite: Ratulantie 625, 
 47260 Ratula, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: Juha Sipilä  
 050 583 5039, juha.sipila@pp4.inet.fi 
 astiaston vuokraus: Ratulan  
 Maa- ja kotitalousnaiset  
 Leena Sipilä 050 530 3462.

Ratulan seuratalo sijaitsee 
hyvällä paikalla Elimä-

ki-Ruotsinpyhtää maantien 1792 
varrella keskellä Ratulan kylää. 
Kouvolan keskustaan matkaa 
on vain 35 km, Helsinkiin n 100 
km, Loviisaan 35 km ja Kotkaan 
50 km. Ratulan seuratalolla on 
iso juhlasali, missä on näyttä-
möllä tilaa isommallekin ban-

dille esiintyä. Lisäksi pienimuo-
toisempiin juhliin, kokouksiin 
tai tapahtumiin on mahdollista 
vuokrata kahvila, mihin mahtuu 
n 50 henkilöä. Seuratalossa 
on helppo pitää niin isoja kuin 
pieniäkin juhlia, tapahtumia tai 
kokouksia. Astiaston voi vuok-
rata Ratulan Maa- ja kotitalous-
naisilta.

Ratulan Seuratalo 
 – kylän keskipiste

Ratulan Seuratalo 27



Raussilan kylätalo

• rakennettu: 1927.
• henkilömäärä: n. 70 hlöä.
• tilat: Sali, kaksi WC:tä, tilava eteinen 
 ja keittiö. Pihassa lasten leikkipaikka.
• keittiö: Osittainen teollisuuskeittiö-
 varustus.
• omistaja: Raussilan kyläyhdistys ry.
• osoite: Pitkäkuja 9, 47150 Raussila.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Mia Ylä-Outinen 050 490 8157, 
 miaylaoutinen@gmail.com 
 Keittiötila ja astiasto vuokrattavissa 
 erikseen.

Kylätalo toimi ennen kouluna, 
jonka 100-vuotisjuhla ehdittiin 

ikuistaa myös Veikko Aaltosen 
dokumenttielokuvaan: Maa 
vuodelta 2001. Rakennusta on 
kunnostettu useaan otteeseen 
Suomen Kotiseutuliiton avustuk-
sella vanhan puukoulun henkeä 
kunnioittaen. Talo on nykyisin 
kylällä toimivien yhdistysten 
ja harrastusryhmien käytössä, 
sekä eri tapahtumien ja juhlien 

pitopaikkana. Vuokraus on mah-
dollista ympärivuotisesti. Alun-
perin koulukeittiönä toimineessa 
tilassa on käytettävissä Raussilan 
maatalousnaisten pitoastiasto 
ja tapahtuman tarjoilu järjestyy 
tilauksesta. Alakerran sali mah-
dollistaa enimmillään n. 80 hen-
kilön sijoittamisen pöytiin esim. 
ruokailua tai kokousta varten. 
Piha-alueella riittävästi pysäköin-
titilaa.

Vanha puukoulu
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• rakennettu: 1800-luvun lopulla.
• henkilömäärä: n. 70 hlöä.
• tilat: Juhlasali, pienempi kokoustila, 
 keittiö, inva wc, esteetön pääsy, wifi.
• keittiö: Osittain teollisuuskeittiö- 
 varustus.
• omistaja: Korven koulun kannatus- 
 yhdistys ry.
• osoite: Korventie 703,  
 46960 Muhniemi, Kouvola. 
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Tapio Metsälä 040 596 8887,  
 lisätiedot Vesa Lehtola 040 534 5858.

Korvenkylässä sijaitseva vanha 
Korven koulu on rakennettu 

1800-luvun lopulla. Tiloja vuok-
rataan ympäri vuoden. Pihapii-
rissä toimii myös Korvenkylän 
Kesäteatteri, jonka näytökset 
ajoittuvat yleensä heinäkuuhun. 
Muina aikoina näyttämö käytössä 
pihajuhliin sopimuksen mukaan. 
Ulkojuhlissa käytettävissä 3 kpl 
vesivessoja, joista 1 inva-wc. Keitti-

össä mm. teollisuusastianpesuko-
ne ja -kahvinkeitin, sekä astiastoa 
suurempiinkin juhliin. Ilmaläm-
pöpumppuja, juhlasalissa 2 kpl ja 
keittiössä 1 kpl. Juhlasalissa video- 
& audiolaitteet valkokankaineen. 
Tiloissa on vietetty mm. häitä, 
syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, 
rippi- ja kastejuhlia, pikkujouluja 
sekä erilaisia kokouksia ja palave-
reita. Pihaan mahtuu n. 60 autoa.

Vanhan kyläkoulun uusi elämä
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• rakennettu: 1912.
• henkilömäärä: Talolla 224 hlöä ja 
 tanssilavalla 500 hlöä.
• tilat: Sali johon on esteetön pääsy, 
 näyttämö, WC tilat ja kellari.
• keittiö: Hella 2 kpl, teollisuus tiski-
 kone, Pakastin 120 l, Jääkaappeja 
 4 kpl +2 kpl, teollisuus lämpöuuni.
• omistaja: Ummeljoen Sos.dem. 
 Työväenyhdistys ry.
• osoite: Työväentalontie 16, 
 46810 Ummeljoki, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Heikki Eerola 0400 989 723 
 heikki.eerola@pp3.inet.fi

Talolla mahtuu pitämään 
suuren väkimäärän ta-

pahtumia. Myyntitilaisuuksia, 
kirpputoreja, häitä, syntymäpäi-
viä, musiikkitapahtumia yms. 
tilaisuuksia jotka vaativat tilaa. 
112 neliön saliin ja WC tiloihin 
on esteetön pääsy. Valkokangas 
palvelee seminaareja ja kokouk-

sia, äänentoisto ja langaton 
mikrofoni monipuolistaa tilojen 
käyttöä. Ruoka- ja kahviastiastot 
sekä ruokailuvälineet löytyy 100 
hengelle, samoin kuin tuolipaik-
koja. Tanssilava Sörkkä sijaitsee 
samassa pihapiirissä ja se an-
taakin upean lisämahdollisuu-
den kaikkeen toimintaan. 

Tilava työväentalo keskellä 
kylää metsän siimeksessä
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• rakennettu: Alun perin 1900-luvun 
 alussa Karjalan Kannakselle, 
 1920-luvulla nykyiselle paikalle.
• henkilömäärä: n. 100 hlöä.
• tilat: Sali, puffetti, keittiö, ulkowc:t. 
• keittiö: Niukka varustetaso, jääkaapit.
• omistaja: Saveron Nuorisoseura ry.
• osoite: Saverontie 580, 
 45460 Savero, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 pj Sami Porkka 0400 558 597,
 sami.porkka@pp1.inet.fi.

Saveron seuratalo on alku-
jaan pappila Karjalan Kan-

nakselta joka on 1920-luvulla 
siirretty nykyiselle paikalleen 
ja sen jälkeen pariin kertaan 

laajennettu. Tilaan mahtuu n. 
100 henkeä. Kesäaikaan pihal-
la on käytettävissä myös lasten 
leikkipaikka, grillipaikka sekä 
telttakatos.

Perinteinen seuratalo 
maalaismaisemassa
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• rakennettu: 1920.
• henkilömäärä: 200 hlöä.
• tilat: Eteisaula, keittiö, kahvio, sali.
• keittiö: Peruskalusto.
• omistaja: Kaipiaisten nuorisoseura ry.
• osoite: Kujastentie 10,  
 46400 Kaipiainen, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 nuorisoseura.kaipiainen@gmail.com 
 tai 050 534 3155.

Kylätalo soveltuu hyvin juh-
lien, kokousten ja isojen 

tilaisuuksien pitopaikaksi. Iso 
sali on koostaan huolimatta 
viihtyisä ja tilava näyttämö 
laajentaa käyttömahdollisuuk-
sia talolle. Talolle on hankittu 

erilaisia leikkivälineitä ja pomp-
pulinna lapsille. Myös erilliset 
leikkivuorot ovat varattavissa 
edulliseen hintaan. Kompaktin 
keittiön kupeessa oleva tila toi-
mii kahviona. Avara piha toimii 
parkkipaikkana.

Lapsi-ystävällinen hirsitalo
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• rakennettu: 1800-luvun lopussa, 
 peruskorjaus 2012.
• henkilömäärä: n. 100 hlöä.
• tilat: 2 x sali josta toisessa pöydät ja 
 tuolit n. 55 hengelle, keittiö, WC, 
 esteetön pääsy taloon. 
• keittiö: Osittain teollisuuskeittiö- 
 varustus.
• omistaja: Enäjärven Kyläyhdistys, Sorvi ry.
• osoite: Sorsankuja 3, 46450 Enäjärvi.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Henna Peltola 0400 982 073, 
 Esko Sorsa (talotmk pj) 0400 586 115.

Vuokraamme vuoden ympäri 
Kylätalolta Sinulle juuri tar-

vitsemasi tilan. Isompiin juhliin 
koko talo ja pieniin tilaisuuksiin 
1/3 talosta. Pihalla myös n. 25 
m2 tanssilava, parkkialuetta 
useille kymmenille autoille, las-
ten leikkialue kiipeilytelineineen 
ja liukumäkineen sekä Enäjär-

ven Maamiesseuran kylämuseo. 
Enäjärven Martoilta voi vuok-
rata astiastot isoihinkin juhliin. 
Etäisyys Kouvolan keskustasta 
vain n. 25 minuuttia. 

Kylätalolla on parkissa trak-
torilla siirrettävä sauna, jota 
myös vuokraamme sopimuksen 
mukaan.

Enäjärven Kylätalo 
moneen käyttöön
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• rakennettu: 1952.
• henkilömäärä: Saliin max 40 hlöä, 
 pöytäpaikat 30 hlöä.
• tilat: Sali, keittiö, sauna. Pihalla 
 toimii matkaparkki. 300 m päässä 
 sijaitsee VPK-talo, jota on mahdollis- 
 ta vuokrata vaikka samalla kertaa.
• keittiö: Perusvarustus.
• omistaja: Saaramaan Kyläyhdistys ry.
• osoite: Saaramaankuja 3 B, 
 46570 Saaramaa, Kouvola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Sami Kattelus 044 0884 200.  
 sites.google.com/site/saaramaankyla

Saaramaan Kylätalo Mänty-
lässä on aikanaan toiminut 

mm. posti, koulun liikuntasali 
ym. Kouvolan kaupunki lahjoitti 
talon Saaramaan kyläyhdis-
tykselle. Tiloja voi vuokrata 

ympäri vuoden kokouksiin, juh-
latilaisuuksiin ym. Kyläyhdistys 
järjestää kokouskahvit pientä 
korvausta vastaan. Kylätalon 
saunatilat ovat nykyaikaiset ja 
pihassa toimii matkaparkki.

Mäntylä
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• rakennettu: 1925.
• henkilömäärä: n. 100 hlöä.
• tilat: 288 m2. Iso luokkahuone ja monta 
 eri kokoista huonetta, ulkona puucee. 
• keittiö: Perusvarustus, puu- ja sähkö- 
 hella. Ei vedenkäyttömahdollisuutta.
• omistaja: Sippolan-Haapalan Maa- 
 ja kotitalousseura.
• osoite: Haapalantie 492, 46710 Sippola.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Jouko Anttila 040 5120 196, 
 Facebook: Sippukylät ry.

Sippolan Haapalan maa- ja 
kotitalousseura ry on remon-

toinut Haapalan koulua sekä ul-
koa että sisältä. Soveltuu hyvin 
esim. sukujuhlien, syntymäpäi-
vien, häiden tms. juhlien järjes-
tämiseen ja harrastustoimin-
taan. Arviolta tiloihin mahtuu n. 
80–100hlöä. Isoin luokkahuone 

menee pienestä salista, jossa 
on kertoman mukaan lento-
palloakin pelattu. Koululla on 
monta eri kokoista huonetta. 
Sähköt löytyvät ja puuceet ulko-
rakennuksesta. Vettä ei tiloihin 
tule (kaivo kuivunut). Pidemmät 
vuokraukset ja talviaika sovitaan 
erikseen. 

Ryhdikäs rakennus 
täynnä nostalgiaa
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Vastilan Seuratalo

• rakennettu: 1909, laajennettu 1940 ja 1973. 
• henkilömäärä: 340 hlöä.
• tilat: Sali, näyttämö, ravintolasali, keittiö 
 (osittain teollisuuskeittiövarustus), wc-ti- 
 lat naiset ja miehet erilliset tilat ja eteinen. 
• keittiö: Liesi, uuni, puuliesi, astianpesu- 
 kone, kylmiö, juokseva vesi ja jätevesi  
 liitetty kunnalliseen verkostoon.
• omistaja: Vastilan Kyläaktiivit ry.
• osoite: Vastilantie 1632, 49290 Vastila, Pyhtää.
• vuokraus ja lisätiedot:  
 Veli-Matti Kaivola, 0400 860 890,  
 rakennuspalvelu.kaivola@co.inet.fi

Vastilan Seuratalo sijaitsee 
vuolaan Kymijoen kauniissa 

koskimaisemassa, hyvien tieyh-
teyksien varrella. Tilat soveltuvat 
erilaisten juhlien ja tilaisuuksien 
pitopaikaksi. Talo onkin palvel-
lut jo useita sukupolvia kylän ja 
lähialueen suosittuna kokoontu-
mispaikkana. Yli 100-vuotiasta 

rakennusta on uudistettu perin-
teitä kunnioittaen. Ullakolla on 
myös Koskikara-kahvila, jossa 
on pieni näyttely- ja museotila. 
Pihalla on laaja pysäköintialue. 
Tiloja vuokrataan ympäri vuo-
den. Ravintolan ja keittiön voi 
varata erikseen pienempiä tilai-
suuksia varten.

Viehättävä 
vanhanajan seuratalo
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• rakennettu: 1916, uudistettu 1960.
• henkilömäärä: n. 160 hlöä.
• tilat: Iso sali ja näyttämö n 100/hlöä,  
 buffet n. 45/hlöä, aula, narikka n. 20/ 
 hlöä, 2 kpl WC, joista toinen Inva-wc,  
 esteetön pääsy, iso piha. 
• keittiö: Peruskeittiö tiskikoneella, hel- 
 lalla ja isolla jääkaapilla, astiasto  
 (vuokrattavissa) isompiinkin juhliin. 
• omistaja: Svartbäck Allmogeförening r.f.
• osoite: Purolantie 392, 49240 Purola.
• vuokraus ja lisätiedot: Mona Sissi, 
 050 347 4959, vaimo.sissi@gmail.com 
 www.svedebo.com 

Talo on rakennettu talkoilla ja 
lahjoituksilla 1916 ja 1960. 

Talossa on järjestetty lukuseu-
roja, tansseja, teatteriesityksiä 
ja erilaisia juhlatilaisuuksia siitä 
lähtien. 2000 luvulla rakennet-

tiin sisä wc:t sekä kunnallinen 
vesi keittiöön taiteilijayhdis-
tykseltä saamilla lahjoituksilla. 
2019 hankittiin koneellinen 
ilmastointi lahjoituksilla ja apu-
rahoilla. 

Idyllinen Seurantalo  
keskellä Purolan kylää
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• rakennettu: 1910-luvulla.
• henkilömäärä: 250 hlöä.
• tilat: Sali, jossa näyttämö, n. 100 
 pöytävieraalle. Kahvio n. 15 hengelle. 
 Naisten ja miesten wc:t.
• keittiö: Varustus:jääkaappi, liesi, 
 tiskikaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin.
• omistaja: Heinlahden Nuorisoseura ry.
• osoite: Alatie 112, 49200 Heinlahti.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Arto Ala-Krekola 0440 660 550.

Heinlahden Nuorisoseuran-
talo sijaitsee rauhallisella 

paikalla hyvien liikenneyhteyksi-
en päässä E18-tien läheisyydes-
sä. Yli 100-vuotias seurantalo 
on perinteinen seurantalo sa-
leineen ja näyttämöineen. Salin 
puolella on tilaa n. 100 pöytä-

vieraalle häitä, syntymäpäiviä 
tai muita juhlia varten. Kahvion 
puolella voi järjestää esim. ko-
kouksia. Seurantalon pihassa 
on tilaa 10–15 autolle. Myös 
Alatien varteen voi pysäköidä. 
Pihassa on myös grillikatos, jota 
voi tarvittaessa käyttää.

Idyllinen nuorisoseurantalo 
Heinlahden maalaismaisemissa
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• rakennettu: 
 v. 1896, korjauksia 2017–2020.
• henkilömäärä: 180 hlöä.
• tilat: Juhla- ja jumppasali (yhdistettävis- 
 sä), kaksi kokoustilaa, kerhotila, inva-WC.  
 Leikkikenttä, pihakalusteet, paikoitusalue.
• keittiö: Teollisuuskeittiövarustus, jääkaa- 
 pit, pakastin, iso kylmäkaappi. 100 hlön  
 astiasto, kuohu- ja viinilasit, pöytäliinat.
• omistaja: Länsi-Kymin Kylät Ry.
• osoite: Alakyläntie 67, 48410 Kotka.
• lisätiedot: 
 lansikyminkylatry@gmail.com

Jäppilän Wanha Koulu toimii nyt 
kylätalona, kun koulutoiminta 

on päättynyt muutama vuosi 
sitten. Talkootyön tuloksena on 
saatu valmiiksi loistavat tilat mo-
nenlaisten tilaisuuksien järjestä-
miseen. Kylätalo sijaitsee hyvien 
tieyhteyksien varrella Kotkan 
länsipuolen asuinalueiden lähel-

lä. Kymijoen maisemat siintävät 
koulun ikkunoista ja aurinkoinen 
pihapiiri on viehättävä. Kymin 
kansakouluhistoriaa on tallennet-
tu vanhoihin valokuviin kylätalon 
seinillä. Tervetuloa juhlavieraat, 
liikunnanharrastajat, seminaarien 
osallistujat, kokouksien järjestä-
jät, kaverisynttäriläiset, ym.!

Aikanaan hyvin rakennettu 
koulutalo palvelee edelleen
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• rakennettu: noin v. 1913.
• henkilömäärä: max. 150 hlöä, mutta 
 soveltuu parhaiten noin 50–100 hlö:n 
 juhliin ja tapahtumiin
• tilat: n. 265m², sali, keittiö, baari 
 ja eteinen
• keittiö: Täysin vuosina 2018–2019 
 uudistettu keittiö.
• omistaja: Kymen Nuorisoseura Tapio Ry.
• osoite: Vanha Sutelantie 5, 48400 Kotka.
• lisätiedot: Päivi Lecklin 040 547 5361, 
 www.seurantalotapiolakotka.net

Seurantalo Tapiola tarjoaa 
erinomaiset puitteet eri-

laisten noin sadan hengen 
tilaisuuksien järjestämiseen. 
Käytettävissä on salin ja näyt-
tämön lisäksi täysin uudistettu 
keittiö koneineen sekä vaate-
säilytystilat, muutama erillinen 
pienempi huone ja wc-tilat. Tilat 

ovat kokeneet viime vuosina 
lähes täydellisen uudistuksen. 
Seurantalo Tapiola sijaitsee 
rauhallisella, mutta keskeisellä 
paikalla pienen metsikön keskel-
lä, automarket Prisma Kotkan 
välittömässä läheisyydessä. 
Lähin bussipysäkki on vain noin 
500 m päässä talolta.

Seurantalo Tapiola40
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• rakennettu: 1907, lajennettu 1924, 
 muutoksia 1950-luvulla.
• henkilömäärä: 200 hlöä.
• tilat: Juhlasali, kahvio ja kokoushuone.
• keittiö: Perusvarustus, sähköliesi, 
 jääkaappeja, kahvinkeittimiä ja 
 astianpesukone.
• omistaja: Tiutisen Työväenyhdistys ry.
• osoite: Seurakuja 4, Kotka.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Vahtimestari 044 2086471, 
 tiutinen.ty.talo@gmail.com

Viihtyisät tilat juhliin ja 
erilaisiin kokoontumisiin, 

runsaasti pysäköimistilaa, lä-
hiliikuntapaikka, pikku katos 
lepäilyyn ja merimaiseman 
ihailuun, sekä uimaranta, jos-
sa grillauspaikka. Tervetuloa 

Kymenlaakson vuoden kylään 
2019. Työväentalon ja saarem-
me historiaan nykynäkymillä 
höystettynä voit tutustua mo-
biililaitteella Nomadi sovelluk-
sella kohteessa Tiutisen maise-
mapolkuja.

Historiallinen kokoontumis-
paikka Tiutisen saarella
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• rakennettu: 1936 ja 1949.
• henkilömäärä: n. 60 hlöä.
• tilat: Sali, kokoushuone, keittiö, WC:t, 
 ei esteetöntä pääsyä.
• keittiö: Perusvarustus, 
 astiasto n. 150 hlölle.
• omistaja: Turkian Tuiske ry.
• osoite: Turkiantie 314, 49660 Pyhältö.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Turkian Tuiske ry, Päivi Peltola.

Turkian vanha koulu siirtyi 
1970-luvun alussa urheilu-

seuran omistukseen, jollon se 
remontoitiin monitoimitaloksi. 
Viimeisemmässä remontissa 
lämmitysmuoto vaihdettiin 
öljystä maalämpöön ja salin 
ilmettä piristettiin paneloin-

nilla ja maalauksella. Puuste-
telissa on mahdollista pitää 
kokouksia ja muita erilaisia 
tilaisuuksia: kyläjuhlat, synty-
mäpäivät, muistotilaisuudet, 
häät. Vuokraajana toimii kylän 
virkeä urheiluseura Turkian 
Tuiske ry.

Turkian Puusteli
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Ihamaan Vasapirtti

• rakennettu: 1971. 
• henkilömäärä:  59 hlöä.
• tilat: Pirtti, keittiö, wc, nylkykoppi, 
 kylmiö ja useita rappusia noustavan 
 pirttiin.
• keittiö: Tiskikone, sähköliesi, 
 jääkaappi ja viiileäkaappi, 2 kahvin-
 keitintä, astiat 100 hlölle.
• omistaja: Ihamaan Metsästysyhdistys ry.
• osoite: Vasapirtintie 25, Hamina.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Eeva Kylmälä 040 745 2262.

Metsästysseuran toiminnan 
keskus, kokousten, syn-

tymäpäivien ja muiden juhlien 
pitopaikka.

Pihaan mahtuu reilu 50 
autoa, lipputankokin pihassa. 
Kylmiön vuokrauksesta peritään 
erillinen maksu.

Kylän yhteinen 
kokoontumispaikka
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• rakennettu: 1930-luvulla.
• henkilömäärä: 59 hlöä (2 poistumistietä).
• tilat: Juhlasali, kokoustila, keittiö, 
 tilava naulakko, WC, erillinen kylmiö.
• keittiö: Osittain teollisuuskeittiövarustus; 
 keittopata, suurkeittiömallinen astianpe- 
 sukone, isot kylmäkaapit, kahden pannun 
 kahvinkeitin, mikroaaltouuni, sähköhella.
• omistaja: Kannusjärven ja Kitulan 
 Metsästysyhdistys r.y..
• osoite: Lahdenmäentie 34, 
 49570 Kannusjärvi, Hamina.
• vuokraus ja lisätiedot: Jorma Suurnäkki, 
050 320 8986, jomppa.s73@gmail.com

Metsästysyhdistyksen omista-
maa TOK-taloa vuokrataan 

erilaisiin tilaisuuksiin, kuten yh-
distyksille, häihin, perhejuhliin ja 
kokouksiin. Talo soveltuu hyvin 
100–200 hengen tilaisuuksien 
järjestämiseen. Kokoustilaan 
mahtuu noin 30 henkilöä ja tilan 
päästä löytyy tarjoilutiski. Juhla-
saliin mahtuu kerralla ruokaile-

maan noin 160 henkilöä ja tila 
on käytössä lähinnä kesäaikana. 
Vuokraajan käytössä ovat myös 
valkokangas, valokuituyhteys, 
salin lava ja pyörätuoliramppi 
etuportaille. Erikseen vuokratta-
vana löytyy 8 litran kahvinkeitin, 
sekä ruoka-astiasto noin sadalle 
hengelle ja kahviastiasto noin 
160 hengelle.

Kannusjärven T OK-talo
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• rakennettu: 2004.
• henkilömäärä: 60 hlöä.
• tilat: Sali n. 60 m2, keittiö ja saunaos.
• keittiö: teollisuuskäyttöinen astian-
 pesukone, sähköhella, mikroaaltouuni, 
 jääkaappi, pakastin, kahvinkeitin 8 l, 
 kaksi kotikeitintä ja puhella/leivinuuni.
• omistaja: Paijärven Metsästysseura ry.
• osoite:  Postinmäentie 185, 
 49640 Paijärvi, Hamina.
• vuokraus ja lisätiedot: Keijo Salovirta 
 040 5638157, keijo.salovirta@gmail.com

Kylätalo sijaitsee rauhalli-
sella, luonnonläheisellä 

metsäisellä mäellä ja mat-
ka asutukseen on n. 400 
metriä. Vuokraamme taloa 
yksityisiin tilaisuuksiin ja 
yhdistysten kokouskäyttöön. 

Keittiössä on ruokailu- ja 
kahviastiastot 60 hengelle. 
Pihapiirissä on grillikota 
noin 15 hengelle ja ulkova-
raston yhteydessä on kaksi 
bio-käymälää. Saunaosaston 
yhteydessä on yksi vesi wc. 

Paijärven Kylätupa

Paijärven Kylätupa 45



• rakennettu: 1920-luvun taitteessa.
• henkilömäärä: n. 60 hlöä.
• tilat: Kaksi salia, toisessa toimii 
 Kansalaisopiston kutomapiiri, WC, 
 keittiö, kokoustilat, esteetön pääsy.
• keittiö: Perusvarustus, 50 hlön astiasto.
• omistaja: Sivatin Metsästysseura ry.
• osoite: Ylämäentie 93, 49610 Sivatti.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Antti Kujala 040 586 2224,
 urakointikujala@gmail.com

Mäkipirtti on vanha Sivatin 
kyläkoulu, nykyään Siva-

tin Metsästysseura ry:n omis-
tama kiinteistö. Rakennukses-
sa on kaksi luokkaa, toinen on 
Haminan kansalaisopiston 
käytössä ja toinen palvelee 

kokoustilana sekä erilaisten 
juhlien järjestyspaikkana. Piha 
on iso ja avara. Rakennukses-
sa on myös asunto jossa on 
vakituiset vuokralaiset. Yhdis-
tys vuokraa tiloja korvausta 
vastaan.

Mäkipirtti
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Seurantalo Toivola

• rakennettu: 1891.
• henkilömäärä: 80 hlöä.
• tilat: Sali, näyttämö, puffetti, eteisaula, 
 wc:t ja keittiö, ulkoterassi 35 paikkaa, 
 pihapiirissä sosiaalitilassa wc ja  suihku.
• keittiö: Remontoitu v. 2018, perus- 
 varustus. Ulkorakennuksessa, moni- 
 toimitilassa on kylmiö ja sosiaalitila. 
• omistaja: Mäntlahden Rannanpojat ry.
• osoite: Museotie 820, 49840 Hamina.
• vuokraus ja lisätiedot: 
  Jouko Sahala 0500 554 520.

Toivola on kylän kokoinen 
talo, jonka Mäntlahden kylä 

pystyy ylläpitämään. Toivola so-
veltuu monenlaisiin tilaisuuksiin 
mm. kyläjuhlat, syntymäpäivät 
ja kokoukset. Kesäaikaan Toivo-
lan ulkoterassi ja laaja piha-alue 
mahdollistaa juhlinnan myös ul-
kona. Parkkipaikat on yli 40 au-
tolle. Toivola sijaitsee 150 metriä 

Museotiestä, 1200 luvulla synty-
neestä Turku-Viipuri-tiestä.

Toivola on rakennettu 1891 
Elias Skipparin puusepän 
verstaaksi. Mäntlahden Ran-
nanpojat ostivat talon vuonna 
1918 Skipparilta seurantaloksi. 
Vuosien 2021–2022 aikana Toi-
volaan rakennetaan pihakeittiö 
ja 180 m2:n patio.

Talo Museotien varrella
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Seurala 
– pienen kylän keskipiste 

• rakennettu: 1930, peruskorjaus 1979.
• henkilömäärä: 90 hlöä.
• tilat: Päärakennus: 2 salia, keittiö ja 
 harrastetilat. Huoltorakennus: keittiö, 
 inva-WC. Kellarisauna.
• keittiö: Puuhella, sähkölevy, jääkaap-
 pi, kahvinkeittimet ja vedenkeitin 
 sekä tarjoiluastiasto n. 100 hlölle.
• omistaja: Purhon Nuorisoseura ry, 
 Miehikkälän Pohjoinen Metsästysyh-
 distys ry ja Miehikkälän Kisaveikot ry.
• osoite: Seuralantie 16 A, 49660 Pyhältö. 
• vuokraus ja lisätiedot: Seurala 044 
 782 1105 ja kellarisauna 040 519 9904.

Seurala on entinen kan-
sakoulu. Sen yhteydessä 

on vuonna 2007 rakennettu 
ulko-/huoltorakennus, jossa 
on keittiö, nylkyvaja, halkovaja, 
varasto ja invatasoiset wc-tilat. 
Lisäksi tontilla on kellarisauna, 
jonka yhteyteen on rakenteilla 

grillikatos. Toiminta Seuralassa 
ja sen ympärillä on monipuo-
lista. Se tarjoaa pienet, mutta 
kodikkaat puitteet mm. teat-
terin tekemiselle, kutojille ja 
metsästäjille. Kylällä sijaitsee 
myös nuorisoseuran omista-
ma tanssilava.
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Lapjärven  
        Juhla& Majoitus

• rakennettu: 1914.
• henkilömäärä: 60 hlöä.
• tilat:  Sali/kokoustila,keittiö, inva-WC, 
 esteetön pääsy taloon.
• keittiö: Perusvarustus, osittain teolli-
 suuskeittiövarustus, hyvät kylmätilat.
• omistaja: Miehikkälän kunta.
• osoite: Lapjärventie 390, 
 49660 Pyhältö, Miehikkälä.
• vuokraus ja lisätiedot: nettimokki.com 
 Kiinteistöjen huollosta vastaa 
 Miehikkälän Kisaveikot Ry.

Lapjärven Juhla&Majoitus on 
rakennettu kauniin Syväjär-

ven maisemiin. Erinoimainen 
kokoontumispaikka, juhliin, 
sukutapaamisiin, kokouksiin, 
leireihin sekä lomanviettoon. 
Siellä voit myös majoittua, 
vuodepaikkoja on 20:lle. Voit 

saunoa Perinnesaunassa, 
pihapiiristä löytyy myös kota 
käyttöösi. Alueella on myös 
Juhla&Majoituksen lisäksi, 
täysin varusteltu jykevähirsi-
nen huvila Saunapirtti, jota voi 
vuokrata yhteisvarauksena tai 
erikseen.
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Monien mahdollisuuksien  
seurantalo Suur-Miehikkälässä

• rakennettu: 1921, laajennettu ja perus- 
 korjattu, viimeisin remontti 2019.
• henkilömäärä: 417 hlöä.
• tilat: Urheilu- ja juhlasali, baari-, kah- 
 vio- ja kokoustilat, pihapiirissä takka- ja  
 saunatilat sekä kylmiötilat, kota ja  
 urheilukenttä. Esteetön sisäänkäynti.
• keittiö: Peruskeittiö ja laitostiskikone.
• omistaja: Suur-Miehikkälän Kilpi ry.
• osoite: Soppikankaantie 30, 
 49760 Suur-Miehikkälä .
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Leila Tylli, leila.tylli@pp.inet.fi tai 
 seurantalo iltaisin 050 5444 761.

Suur-Miehikkälän seurantalo 
rakennettiin 1921 suojeluskun-

nantaloksi, jonka jälkeen se siirtyi 
VPK:n taloksi, joka lahjoitti sen 
1955 urheiluseuralle. Monet yhdis-
tykset, harrastepiirit ja koulu käyt-
tävät taloa viikoittain. Seurantalolla 
on anniskeluoikeuksin varustettu 

baari. Baari on auki maanantaista 
lauantaihin ja tarjoaa monipuoliset 
harrastus- ja liikuntamahdollisuu-
det. Baarilla biljardi, wifi, tietokone 
ja dataprojektori. Vieressä moni-
toimitila, jossa kylmiötilat, takka- ja 
saunaosasto. Pihapiiristä löytyy 
urheilukenttä ja kota.
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Muurikkalan seurojentalo

• rakennettu: 1919.
• henkilömäärä: n. 180 hlöä.
• tilat: Sali, kokoustila, keittiö, 
 inva-WC, saunatilat, punttisali.
• keittiö: Teollisuusuuni ja -tiskikone, 
 2 jääkaappia, puuhella,  
 astiasto n. 60 hlölle.
• omistaja: Muurikkalan Vapaaehtoinen  
 Palokunta ry.
• osoite: Muurikkalantie 1110 B,  
 49730 Muurikkala. 
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Jari Heinonen 040 502 1704.

1919 rakennettu tun-
nelmallinen seu-

rojentalo Muurikkalassa. Taloa 
on remontoitu useampaan 
otteeseen, viimeisimpänä 

2010-luvulla. Tervetuloa ko-
koustamaan tai viettämään 
isompiakin juhlia. Martoilta on 
mahdollista vuokrata tilaisuuk-
siin astiasto.
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Kylätupa Ronkuli
• rakennettu: 1998.
• henkilömäärä: 20 hlöä.
• tilat:  Kokoustila.
• keittiö: Jääkaappi, mikro, kahvinkeitin.
• omistaja: Klamilan Seutu ry.
• osoite: Museotie 1878, 
 49860 Klamila, Virolahti.
• vuokraus ja lisätiedot: 
 Kylätupa Ronkuli 050 366 8835 
 klamilanseutu@pp.inet.fi

Mietitkö kokouksen jär-
jestämistä? Esittelytilai-

suutta? Kylätupa Ronkulissa 
on mahdollisuus järjestää 
tilaisuuksia yksityisinä tai kai-
kille avoimina aukioloaikojen 

mukaan. Myös viikonloput 
onnistuvat. Tarjoilun voi tilata 
avaimet käteen tai tuoda itse. 
Samalla voitte ihailla paikallis-
ten käsityöläisten tuotantoa ja 
hankkia niitä omiksi. 
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• rakennettu: 2014.
• henkilömäärä: Istumapaikkoja  
 n. 80 hlölle.
• tilat: Myyntikatos 15 metrin pöydällä, 
 kahviokatos viidellä asiakaspöydällä.
• keittiö: Ei löydy, sähkö ja vesiposti.
• omistaja: Klamilan Seutu ry.
• osoite: Uuno Klamin Tie 58, 
 49860 Klamila, Virolahti. 
• vuokraus ja lisätiedot: maksuton, 
 Kylätupa Ronkuli 050 366 8835, 
 klamilanseutu@pp.inet.fi.

Katokset vapaasti käytettävis-
sä toriaikojen ulkopuolella. 

Useita pöytä-penkkiryhmiä 
katoksessa ja taivasalla. Lisäksi 
vuokrattavana telttoja, taittopöy-

tiä ja -tuoleja. Kylätori sopii hyvin 
kyläjuhliin, syntymäpäiviin ja eri-
laisiin tapahtumiin. Käytössä on 
ulkohuussi. Parkkipaikkoja löytyy 
lähistöltä. Kysy rohkeasti lisää.

Klamilan kylätori
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Esite sähköisenä osoitteesta:  
kymenlaaksonkylat.fi

Tähän esitteeseen on koottu yhteisöllisiä tiloja eri puolilta Kymenlaaksoa.  
Esillä on tiloja sekä suuriin juhliin että pienempiin tilaisuuksiin. Tilojen  
haltijat ovat itse koonneet tiedot ja valokuvat kohteistaan, jotka on  
Kymenlaakson Kylät ry:n toimesta taitettu vihkomuotoon. 

Tilojen varustetasoon liittyvät tiedot voivat muuttua, joten  
tarkempaa tietoa saadakseen kannattaa ottaa yhteys tilojen  
haltijoihin tässä esitteessä olevien yhteystietojen kautta.

Suuri osa kylien yhdistyksistä saa pääosan tuloistaan tilavuokrista, ja siksi 
toivommekin tämän vihkosen palvelevan tilaisuuksien ja juhlien järjestäjiä,  
mutta myös tilojen haltijoita ja sitä kautta kymenlaaksolaisia kyliä.

– juhliin ja kokouksiin

kymenlaakson


