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Kotkan Meripäivät saa 60-vuotislahjaksi oman juhlaposson
– sydämenmuotoinen herkku jaetaan rakkaan kanssa
Suosittu kesätapahtuma Kotkan Meripäivät juhlii tänä vuonna 60-vuotista
taivaltaan. Tasavuosien kunniaksi Leistin leipomon Antti Muuri suunnitteli
juhlaväelle erikoisposson. Sydänposso on myös oodi Kotkan kaupungin
arvoille: reiluus, rohkeus ja rakkaus.
Kotka on tunnettu merellisestä ympäristöstä, kauniista puistoistaan ja rennoista
kesätapahtumistaan. Paikallisia makuelämyksiä edustaa rakastettu posso, joka on
ohut, rapea ja sokeroitu perinneherkku omenahillotäytteellä.
– Posso on varmasti kaikille kaupunkilaisille tuttu ja sitä saatetaan kurvata
kauempaakin tänne herkuttelemaan. Nyt Meripäivät täyttää 60 vuotta ja on hienoa,
että merkkipäiviä juhlistetaan yhdistämällä kaksi ikonista kotkalaisuuden symbolia:
posso ja Meripäivät, toteaa Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.
Juhlapossolla tuttu maku, eri muoto
Perinteisiä possoja on leivottu kaupungissa jo 1940-luvulta lähtien. Kotkalaisille
posso on lähes pyhä asia.
– Halusimme tuoda jotain hauskaa ja herkullista Kotkan Meripäivien juhlavuoteen.
Kunnioitamme kuitenkin alkuperäistä reseptiä, mutta muoto on uusi. Juhlaposso on
hieman leveämpi ja sydämenmuotoinen, kertoo Leistin leipomon Antti Muuri.
Sydänposso on kunnianosoitus Meripäiville, mutta se kuvastaa myös Kotkan
kaupungin arvoja, joita ovat reiluus, rohkeus ja rakkaus.
– Tämä herkku on tarkoitettu jaettavaksi. Toivomme, että juhlapossoja nautitaan
Kotkan kesässä yhdessä ystävän tai rakkaan kanssa. Koitapa syödä sokeroitua
sydänpossoamme kahdestaan ilman käsiä, Muuri haastaa virnistäen.
Kotkan Meripäivät sopii koko perheelle
Vuoden 2022 Kotkan Meripäivät järjestetään tuttuun tapaan heinäkuun lopussa.
– Sydänposso on ihana yllätys juhlavuoteemme. Tällä kertaa Meripäiviä vietetään
retroteemalla ja luvassa on nostalgiaa, ikonisia yllätyksiä ja monipuolista ohjelmaa
koko perheelle. Nyt palaamme myös juurillemme Sapokkaan ja ydinkeskustaan,
mutta juhlahumua voi aistia ympäri kaupunkia, lupaa Meripäivien tapahtumapäällikkö
Tiina Salonen.
Juhlapossoja on myynnissä rajoitettuja eriä Kotkan Meripäivien aikaan ja muissa
Kotkan kesätapahtumissa.

Lehdistökuvat juhlapossosta: https://platform.crowdriff.com/m/s-37w4BqZRc3o2s7BX
Kuvaaja: Annika Ruohonen / Visit Kotka-Hamina
Lisätietoja:
• Juhlaposso: yhteyspäällikkö Kari Makkonen, Kotkan kaupunki,
kari.makkonen@kotka.fi, p. 040 075 5535
toimitusjohtaja Antti Muuri, Leistin leipomo p. 040 534 4547
• Kotkan Meripäivät: tapahtumapäällikkö Tiina Salonen, p. 040 060 8997,
tiina.salonen@kotka.fi
• Alueen matkailu Visit Kotka-Hamina, info@visitkotkahamina.fi
visitkotkahamina.fi
***
Leistin Leipomo
• Antti Muuri osti Leistin leipomon noin 20 vuotta sitten ja opetteli puolisen
vuotta possojen oikeaoppista leipomista.
• Possoja on tehty aina samalla reseptillä löysästä taikinasta. Aluksi Antin
ohjaajana oli leipomotaituri Helena Leisti.
• Parhaina päivinä leipomossa taiteillaan käsin jopa 2 000 possoa.
• Leistin leipomon possoja on myynnissä Karhulan torilla ja Sutelassa.
• Parhaalta posso maistuu tuoreena ja perinteisesti sitä nautitaan
paperipussista ulkoilmassa.
Perinteisiä possoja leipoo Leistin leipomon lisäksi myös Kotkansaarella Kotkan
Leipä.
•
•

Juhlaposso julkaistiin Hirssaaren Asuntomessuista 20 vuotta -tapahtumassa
30.6.
Juhlapossoa on Kotkan Meripäivien aikaan myynnissä rajoitettuja eriä Leistin
leipomon myyntipisteissä, Karhulan kahvila-myymälässä ja ravintola Torissa
Kotkan Kauppatorilla.

Kotkan Meripäivät
•

Kotkan Meripäivät on vuodesta 1962 asti järjestetty koko perheen
kesätapahtuma, jossa kaupunki täyttyy konserteista, markkinoista,
nautiskelusta ja viihtymisestä.

•

Monipuolinen ohjelma pitää huolen siitä, että Meripäivillä viihtyvät kaikki – tulit
paikalle sitten perheen pikkuseilorien tai isomman kaveriporukan kanssa.
Mukana on myös Lasten Meripäivät.

•

Suomen suurimpiin festivaaleihin lukeutuva Kotkan Meripäivät järjestetään
aina heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ja ne käynnistyvät legendaarisella
avajaisparaatilla, jota seuraa vuosittain noin 30 000 katsojaa.

•

Nelipäiväisen festivaalin tapahtumat sijoittuvat pääasiassa eri puolille
Kotkansaarta. Tapahtuman ydinalueena on toiminut viime vuosina
Kantasatama, mutta kesällä 2022 Meripäivät järjestetään 60-

vuotisjuhlavuoden kunniaksi aivan Kotkan keskustassa kauppakeskus
Pasaatin ympäristössä.
•

Meripäivien juhlavuotta juhlitaan retroteemalla. Luvassa on parhaita paloja
vuosien varrelta, ikonisia klassikoita ja sopivasti nostalgiaa.

•

Hyvää tuulta! Kotkan Meripäivät 60 vuotta -juhlanäyttely:
Juhlavuoden kunniaksi Merikeskus Vellamon Ruumaan ja Kotkan
pääkirjaston ala-aulaan on koottu näyttely Kymenlaakson museon ja Kotkan
Meripäivien arkiston valokuvista. Valokuvien kautta pääsee ihastelemaan
Meripäivien tunnelmaa eri vuosikymmeniltä. Näyttely on maksuton ja auki
museon ja kirjaston aukioloaikoina.

Katso tarkemmat tiedot Meripäivien omilta verkkosivulta
Matkailun vinkit Kotkaan ja alueelle: visitkotkahamina.fi/

