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Tervetuloa Siikakosken partaalle!

Venäjän keisari Paavali I lahjoitti vuonna 1797 Laatokalla 
toimineelle Valamon luostarille Siikakosken kalastusoikeudet.
Perimätiedon mukaan jo seuraavana vuonna 30 munkkia 
saapui perustamaan paikalle Valamon sivuluostarin. Siika-
kosken itärannalle rakennettiin luostarirakennus ja kosken 
saareen, Munkholmaan, kappeli. Munkkien kalastamon lohi- 
ja siikasaaliit myytiin enimmäkseen Ruotsinsalmen venäläi-
seen linnoituskaupunkiin, nykyiseen Kotkan kaupunkiin.

Kun raja Suomen sodan jälkeen 1809 siirtyi pois Kymijoelta,
linnoituskaupunki menetti merkityksensä ja väki alkoi 
vähentyä. Luostarinkin toiminta hiljeni, ja kalastusoikeudet 
luovutettiin 1847 Suomen valtiolle. Munkit muuttivat pois, ja 
luostarirakennus purettiin. Paikalle rakennettiin 1900-luvun 
alussa pitsihuvila, nykyinen Villa Munkholma.

Vuonna 2020 alueelle valmistui Koskipuisto, noin 1,5 kilo-
metrin mittainen alue, jolla voi ihailla Kymijoen koskia ja 
jokirannan luontoa. Suuri osa rannoista ja koko vesialue 
kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja koskialueet on lailla 
suojeltu. Upean luonnon lisäksi alueelta löytyy historiallisia 
puolustusvarustuksia. 

Puiston alueella on myös golfkenttä sekä arboretum, lähes 
sadan erilaisen puulajikkeen puisto. Alue koskineen ja virta- 
ja suvantopaikkoineen on erityisesti kalastajien suosiossa.

LEADER-RYHMÄT

Leader-ryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka toimivat yritysten, yksi-
tyishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa maaseutualueiden kehittämiseksi. 
Etelä-Kymenlaakson Leader Sepra on toiminut paikallisena maaseudun kehittäjänä 
jo vuodesta 1998, ja se kattaa Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden kunnat sekä 
Haminan ja Kotkan kaupungit. Suomen yli 50 Leader-ryhmää kattavat lähes kaikki 
Suomen maaseutualueet. 

Leader-ryhmät rahoittavat paikallisia hankkeita pääosin EU-rahoitteisesti. Rahoitusta 
voi saada yhteisöjen, yritysten, yhdistysten ja säätiöiden erilaisiin kehittämis-, inves-
tointi-, teema- ja yrityshankkeisiin. Leader-toiminta perustuu ajatukseen asukkaista 
oman alueensa parhaina asiantuntijoina ja kehittäjinä.

QR-koodin takaa löydät lisätietoa vastaavista kehyksistä ja niiden muodostamasta 
reitistä Suomessa ja Virossa.

Welcome to Siikakoski rapids!

The Emperor of Russia, Paul I, gave Siikakoski’s fishing 
rights to the Valaam Monastery at Lake Ladoga in 1797. 
Soon after, thirty monks arrived to found a skete by the 
rapids. A monastery building was built on the Eastern 
shore and a chapel in the Munkholma island. The salmon 
and whitefish catches of the monks’ fishery were sold 
mostly to the Russian fortified town of Ruotsinsalmi, 
today the city of Kotka.

As the state border was moved in 1809 after the Finnish 
War and the fortified town lost its significance, the skete 
quieted down as well. In 1847, the fishing rights were 
given to the state of Finland. The monks moved away, 
and their building was torn down. The current Villa Munk-
holma was built on the site in the early 1900s.

The Koskipuisto park, a 1.5 kilometer stretch along the 
river, was established in 2020. Most shores and all water 
areas belong to the Natura 2000 network, and the rapids
are protected by law. Aside from the beautiful nature, 
there are also historical defensive military structures.

There is also a golf course and an arboretum with almost 
a hundred different tree species. The area is especially 
popular among fishers.

LEADER GROUPS

Leader groups are registered local development associations working with 
businesses, private persons and public sector organizations to develop rural 
areas. Leader Sepra in Southern Kymenlaakso has been developing local rural 
areas since 1998, and it covers the municipalities of Pyhtää, Miehikkälä and 
Virolahti and the towns of Hamina and Kotka. Finland’s more than 50 Leader 
groups cover nearly all rural areas in Finland. 

Leader groups fund local projects mainly through EU funds. Funding can be 
received for different developmental, investment, theme or business projects 
by communities, businesses, associations and foundations. Leader activities 
are based on the thought that local inhabitants know best how to develop 
their region.

Scan the QR code and read more about the windows and the route they form 
in Finland and Estonia.

Ota kuva ja jaa se hashtagilla #leadersepra #leaderkehys #siikakoski


