
Seurakunta tukena

Mobiililippu
käyttöön

Vapaaehtoisia aikuisia 352, isosia 190

 Viikottain neljätoista perhekerhoa, kaksi vauvakerhoa,  
kaksi kirkkomuskaria ja taaperokerho

n. 200 lasta ja aikuista liikkuu viikottain

 Leikkikerhot tavoittavat 130 lasta vuodessa

 Nuorisotyössä 7–14-vuotiaiden retkillä ja 
leireillä mukana yli 1000, yli 14-vuotiaissa 630

Avoimessa toiminnasssa 7–14-vuotiaita 730 
ja yli 14-vuotiaissa 1620

Jalkautuvaa 
mielenterveys- ja päihdetyötä

Polje
ta

an!

 Korttelikoti on kaikkien yhteinen olohuone 
Viisi kohtaamispaikkaa, 

30 000 käyntiä ja 16 000 kotikäyntiä. 
200:lle työttömälle töitä

Ensimmäinen kokemusasiantuntijakoulutus käynnistyi

Matalan kynnyksen palvelu käynnistyi 
Kotkansaaren terveysasemalla.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa yli 3000 henkilöä

Kaikille kuntalaisille avoimet seminaarit matalan kynnyksen 
mielenterveyspalveluista ja positiivisen mielenterveyden 

edistämisestä sekä luentosarja mm. päihdehaitoista ja 
ylivelkaantumisesta, yhteensä  520 osallistujaa

Omaisneuvontaa ja jalkautuvaa omaistyötä terveyskioskien, 
tapahtumien ja organisaatiovierailujen  yhteydessä 

yhteensä 65 eri kertaa

Mielenterveyden ensiapu  -koulutukset käynnistyivät

VUOSIKATSAUS 2017 
Kohti hyvinvoivaa Kotkaa!

Lähes  4 km uutta 
pyörätietä!

Mennää ulos! 
Kaupunki sai kaksi palkintoa Ikäinstituutin 

järjestämässä Vie vanhus ulos -kampanjassa:
Kotka palkittiin kolmantena sarjassa 

kunnostautunut kunta (1703 ulkoilukertaa) 
ja Hovinsaaren hoivakoti 2 palkittiin

 kolmantena sarjassa: 
Ahkerimmat palvelutalot 

(856 ulkoilukertaa) 

Teatterissa 
33 489

kävijää

Maretariumissa

30 000
kävijää

TSR 2017 & 
KOTKAN

MERIPÄIVÄT
355 000 kävijää

LASTEN
MERIPÄIVÄT

12 167 kävijää

Yhdistystoiminnasta
iloa elämään!

Kumppanuustalo Viikarin
 käyttäjinä jo lähes 
200 yhdistystä ja 

ryhmää

Sähköautot 
yhteiskäytössä!

Hyvinvointia kotihoidossa
• Kotihoidon asiakasneuvonta; 1943 puhelua,         
   lähes 80% asiakkaista sai avun yhdellä 
   kontaktilla
• Kaikille kotihoidon asiakkaille tehty
  liikuntasuunnitelmat 540 kpl
• Jalkautuvaa palveluohjausta   
  toteutettiin 46 kertaa eri 
  puolilla Kotkaa
• Puistojumpat yhdessä 
  liikuntatoimen kanssa 
  26 kertaa, 1067 osallistujaa
• 75-vuotiaiden hyvinvointia       
  edistävät ryhmätapaamiset 
  165 osallistujaa
• Ikäihmisten infotilaisuudet 
  250 osallistujaa

Varhaiskasvatussuunnitelma astui voimaan 1.8. 
Uutta Vasua ja Suomi100-synttäreitä juhlittiin 

100 lasta torilla -tapahtumissa

Uusi uljas Katariinan päiväkoti otettiin käyttöön 1.4.

Kahden kuukauden kielikurssi maahanmuuttaja-
äideille ja lapsille

Kotkan eskarit ja nelosluokkalaiset,  1600 lasta, 
kävivät vuoden aikana elämyksellisellä kirjastokäynnillä 

osana kulttuuripolkua 

Kahdeksasluokkalaiset 
toimivat taidetestaajina.

Nuorten maalaama kaupunkitaideteos 
moottoritien meluvalliin Karhulassa

Toreilla ja turuilla lasten kanssa

70-vuotiaiden hyvinvointipäivässä 125 osallistujaa! 

Kaupunkipyöräkokeilu
kesällä

Kotkan paikallisliikenteen 
matkustajamäärä 

kasvoi  7 %!

Uudet sähköautot ovat 
päivisin kaupungin käytössä 

ja iltaisin sekä viikonloppuisin 
yksityisten ja yritysten 

vapaassa vuokrakäytössä! 

Pinnat tiukalla
-tapahtuma

Kirjastossa

520 407
kävijää

Nousua 8,8 %!

Gutsy Go Karhuvuori
Vuosisadan rakentajat -palkinnon voittanut Gutsy Go -tiimi antaa nuorille työkaluja 

muuttaa yhteisöään paremmaksi. Nuoret kuvasivat rohkeat rauhantekonsa ja jakoivat 
videot somessa inspiraatioksi koko maailmalle. Karhuvuoressa mm. siivottiin 

ympäristöä, vierailtiin palvelutalossa, leikitettiin päiväkotilapsia ja käytiin 
grillaamassa turvapaikanhakijoiden kanssa. 

Tiedot koottu Kotkan kaupungin hyvinvointityöryhmässä keväällä 2018. Toteutus Nitroid.

Pitkäaikaistyöttö
mät ilm

aiseksi 

uimaan ja kaikkien uimahalli-

lippujen hintoja alennettiin
!

• Ohjaamo sai valtakunnallisen Nuori toimija -tunnustuksen
• Yhteisötalo Messi avattiin
• Parasta Lapsille Karhulan osasto sai 
   vapaaehtoistoiminnan tunnustuksen
• Nuorten aloitteesta rakennettiin skeittiramppi Karhuvuoreen
• Nuoret laativat yhdessä säännöt Kauppakeskus Pasaatille
• Nuoret osallistuivat kaupunginjohtajarekryyn
• Nuoret aktiivisesti mukana kuntavaaleissa
• Nuorisotutkimus 9.-luokkaisille

VIRKEYTTÄ & ILOA PÄIVÄÄSI!

VIRKEYTTÄ & ILOA PÄIVÄÄSI!

Englanninkielinen 

perusopetus 

alkoi!

Kondiksessa!
• Kotikuntoutuksessa 550 kuntalaista, 

yli 2300 kotikäyntiä 
• Fysioterapiassa 93 ryhmää, 

joissa 324 kuntoutujaa  

Äijönvuoren ja Jumalniemen länsirannan 
metsät luonnonsuojelualueiksi

Juhlitaan yhdessä
Mylly 10 v.

Urheiluakatemia 20 v. 
Illallinen Lehmuskujalla

Suomi100-itsenäisyyspäivän juhla
Nuorten itsenäisyyspäivän gaala

 100v-juhlavuoden kunniaksi:Sotaveteraaneille jaettu 150 jumppakuminauhaa ja jumppaohjeet

Näppärää terveydenhoitoa!
Terveysasemille NopsSa-vastaanotolle ilman ajanvarausta

Terveyskioski oli mukana kirjastoautoissa antamassa infl uenssarokotuksia

Yhteistyössä noin 80 yritystä, 
yhdistystä ja toimijaa.

Vellamossa

147 000 

kävijää
Kaikkien aikojen kävijäennätys!

5700 

ruoka-annosta 

Arkiruokailussa 

vuodessa

Ruokakasseja jaettu 4288 viime vuoden aikana

• Ohjaamo sai valtakunnallisen Nuori toimija -tunnustuksen
• Yhteisötalo Messi avattiin
• Parasta Lapsille Karhulan osasto sai 
   vapaaehtoistoiminnan tunnustuksen
• Nuorten aloitteesta rakennettiin skeittiramppi Karhuvuoreen
• Nuoret laativat yhdessä säännöt Kauppakeskus Pasaatille
• Nuoret osallistuivat kaupunginjohtajarekryyn
• Nuoret aktiivisesti mukana kuntavaaleissa
• Nuorisotutkimus 9.-luokkaisille


