
Anna meidän auttaa
Miepä (Mielenterveys- ja päihdepalvelut) mukana 

käynnistämässä kulttuurihyvinvointihanketta 

Matalan kynnyksen palvelu laajentui   
kaikille terveysasemille

Avopalveluissa tavoitettiin entistä  
enemmän kotkalaisia

Miepä-kehittäjäryhmä kokoontui kevään  
aikana palveluiden kehittämisen merkeissä

Mielessä tuulee -viikon toteutti  
26 toimijan verkosto

HYVINVOINNIN VUOSIKATSAUS 2018 
Reiluus, rakkaus, rohkeus!

Kotka liikkuu!
• 380 viikkoryhmää eli 450 tuntia ohjattua  

sisäliikuntaa kaupungin tiloissa viikoittain
• Ulkokentillä kesäaikaan 250 ja talvella  

40 ohjattua liikuntatuntia viikossa
• Uimakäyntejä yli 300 000 vuodessa
• Kesällä 1 681 ihmistä puistojumpissa
• Harrastevälinelainaamo avattiin  

Toivo Pekkasen koululle
• Tampsan tanssit ikäihmisille, 850 osallistujaa
• Uusia erityisuintikortteja myönnettiin 125 kpl
• Sovelletun liikunnan ryhmissä 5288 osallistujaa

Gutsy Go rantautui Karhulaan

Tiedot koottu Kotkan kaupungin hyvinvointityöryhmässä 2018. Toteutus Avidly.

Pitkäaikaistyöttö
mien maksutto

mat 

uinti- j
a kuntosalikäynnit ja

tkuivat!

• Lasten ja nuorten harrastusselvityksessä haastateltiin yli 900 lasta 
ja nuorta sekä yli 1100 vanhempaa vastasi kyselyyn

• Nuoret osallistuivat kaikkien nuorisotyön työntekijöiden  
haastatteluihin ja valintaan

• Liikkuva nuorisotyö yhteistyökumppaneiden kanssa siellä  
missä nuoretkin

• Nuorisovaltuusto teki leffan ja nuorten ryhmä kauhuleffan

VIRKEYTTÄ & ILOA PÄIVÄÄSI!

VIRKEYTTÄ & ILOA PÄIVÄÄSI!

Kotkan kestävän 
liikkumisen  

ohjelma käynnistyi

Shell´s Angles
Kotkan nuorisoteatterin ja yhteistyöverkoston 
kanssa toteutettiin nuorten rockmusikaali  

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on 
Suomen paras maisemahanke 2018

Vie vanhus ulos -kilpailun voitto

Kotka ykkössijalla Mondon parhaiden 
kotimaan matkakohteiden listalla!

88 % 
kotkalaisista  

terveyspalveluiden 
käyttäjistä on 

tyytyväinen tai 
erittäin tyytyväinen 

saamaansa 
palveluun

Terveyskioski 
kirjastoauton 
kyydissä

Kaksi uutta muraalia Kotkansaarelle

Syyää yhes!
Koko Kotkan kansankeittiö joka 

kuukauden ensimmäisenä lauantaina 
yhteisötalo Messissä

Hävikkiruokakaapilla ylimääräinen 
ruoka kiertoon!

Kotkan suurimmat illalliskutsut  
Lehmuskujalla

Tarmo- ja See how you eat  
-sovelluksilla hyvinvointia

Elävää kulttuuria
• Kaikki 8-luokkalaiset vierailivat kahdessa kulttuurikohteessa
• Galleria Uusikuva avattiin ja toteutettiin kolme näyttelyä
• Karhulan vanha linja-autoasema sai taidegallerian
• Kaikille avoin ateljee Kanvaasi toimi kesän Toivo Pekkasen koululla
• Kirjaston kulttuuripolkuvierailuille osallistui 666 nuorta

Vellamo 10-v

onnea!

Kymsoten valmistelu käynnissä,  
vapaaehtoinen kuntayhtymä aloitti  
toimintansa 2019

Reilut, rakkaat ja rohkeat nuoret

• Erkkatyön leiri, osallistujia 19 lasta ja 14 aikuista
• Riparien diakoniatempaukset. 17 rippikouluryhmää  
   vieraili palvelutalossa ilahduttamassa palvelutalon asukkaita
• #valoa-tapahtumassa 160 osallistujaa

• Hätis-projekti monitoimijaisella yhteistyöllä - nuorille vara-asunto  

Seurakunta tukena

Teatterissa 
35 422

kävijää

Vellamossa 
118 000

kävijää

• Eskolan hyvinvointipolku ja lähiliikuntapaikka 
• Kaupunkipyörät asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön
• Keskustan osayleiskaava on valmis

Hyvinvointia lisäävä ympäristö

Onnea 

Kotka!

• Kouluverkkoselvitykseen 1600 vastausta 
• Perusopetuksen opetusryhmien kokoa on saatu pienennettyä 

keskimäärin 20 oppilaaseen
• Joustavan perusopetuksen pienryhmät aloittivat  

kaikilla yläkouluilla
• Liikuntaluokkatoiminta laajeni Karhulaan

Kesässä 
3526
kävijää

Haukkavuoren näkötorni 

Kaupungin osallisuuskoordinaattori aloitti työnsä

Kumppanuustalo Viikari 
Digitaalista yhdenvertaisuutta vahvistamassa!
Yhdessä, kannustaen ja opastaen

Katariinan-
puistossa yli 

200 000 käyntiä
ja suositut 

kesätyöntekijä-
lampaat

70-vuotiaiden tapaamisessa 200 osallistujaa

Oppia ja iloa!

Aktiivinen kaatumisseula
• Kaatumisseulaklinikan asiakaskäyntejä 250 kpl
• Ryhmätoiminnassa noin 350 henkilöä
• Luennoilla ja tapahtumissa noin 1200 henkilöä

Kirjastossa
491 343

kävijää

Meijän 
keittiössä
3797

herkuttelijaa

220 nuorta toteutti videoita Karhulan parantamiseksi
70 

vapaaehtoista 
virkistäytyi 

puistopiknikeillä

Liik
uta

an!
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