
Kakspy ry. – Anna meidän auttaa 
Sosiaaterveysjärjestöjen avustuskeskuksen tukemana 

perhe- ja läheistyön toiminta vakiintui kuntalaisten 
mielen hyvinvoinnin tueksi

Yhdessä mielen hyvinvoinnin tueksi!

Eri toimijoiden ja kuntalaisten, erityisesti palvelujen 
käyttäjien ja heidän läheistensä yhteinen alueellinen 
toiminta ja Mielen hyvinvoinnin neuvottelukunta on 

käynnistynyt.

HYVINVOINNIN VUOSIKATSAUS 2019 

Tiedot koottu Kotkan kaupungin hyvinvointityöryhmässä 2019. Toteutus Avidly.

Pitkäaikaistyöttö
mien maksutto

mat 

uinti- j
a kuntosalikäynnit ja

tkuivat!

Kortte
ja myönnettiin

 681 kappaletta ja 

käyntejä kertyi 4079 kappaletta.

VIRKEYTTÄ & ILOA PÄIVÄÄSI!

VIRKEYTTÄ & ILOA PÄIVÄÄSI!

Puistoista hyvinvointia
Sapokan vesipuisto, Katariinan meripuisto ja Karhulan 

jokipuisto palkittiin Green Flag-tunnustuksella.

Koskipuistohanke käynnistettiin

  
Osallisuussuunnitel-

maa varten tehtiin 
osallisuuskysely, 

johon vastasi

1027
henkilöä.

• Gospellattarit tanssittiin 32 kertaa, osallistujia n. 25 hlö/kerta 
• Hiljaisuuden joogaan osallistui 250 henkilöä
• Naisten ja miesten saunailloissa saunoi 300 kävijää

• Kesän lounaskonsertteihin osallistui 1600 kuulijaa 

Kotka-Kymin seurakunta tukena

Vellamossa 
119 800

kävijää

Onnea 

Kotka!

• Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori ja seitsemän  
liikunnanohjaajaa vahvistamassa liikuntamyönteistä varhaiskasvatusta

• Kuusi resurssiopettajaa ja varhaiskasvatuksen kuraattori aloitti työnsä
• Lapsiperheille maksuton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus (93,47 % osallistuu)
• Kutsu yhteistyöhön -käytäntö vahvistaa varhaiskasvatuksen perheiden 

osallisuutta lapsen tukemisessa alusta alkaen.

Oppia ja iloa varhaiskasvatuksessa!

Kirjastossa
490 493

kävijää

Meijän 
keittiössä 

4809
nautiskelijaa

Kotka – Väylä uusiin 
mahdollisuuksiiin 

jo 140 vuotta!

Oppiva ja yrittävä Kotka
-Koulutuksen, elinikäisen 
oppimisen ja yrittämisen

 kaupunki

Junapilotti
Kymenlaakso valittiin liikenne- ja  
viestintäministeriön alueellisen junaliikenteen
alueeksi. Kotka-Kouvola välillä 36 uutta  
junavuoroa viikosssa!

Korkeakosken
koulu avautui

oppilaille

Ikäinstituutin 
KOTIKULMILLA -hanke

käynnnistyi
% kokee 

elämänlaatunsa 
keskimäärin hyväksi

% kokee elämän- 
laatunsa keskimääräistä 

paremmaksi
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Finsoten tutkimus hyvin-
voinnin seurantaan

Kotka liikkuu! 

• Uimalakäyntejä yli 330 000 vuodessa
• Kesällä 1856 ihmistä puistojumpissa
• Tampsan tanssit ikäihmisille, 1000 osallistujaa
• Uusia erityisuintikortteja myönnettiin 236 kpl
• Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma laadittiin
• Liikuntaseurojen junioriliikuntaa järjestämässä  

513 ohjaajaa
• Avointen ovien liikuntapäivään osallistui kahden  

päivän aikana 16 erilaista järjestäjää
• Kotkan kaupunki tarjoaa maksutonta liikunta- 

neuvontaa kuntalaisille, jotka liikkuvat  
terveytensä kannalta liian vähän

Hyvinvointia kirjastosta

Kymsote

Luotsi ja Loiste terveys- ja hyvinvointipisteissä 
10 369 kävijää. Teemapäivien sekä jalkautumisen 
yhteydessä tavattiin 3482 kuntalaista.

• Nuorisotila Kulmaan perustettiin  
digitaalinen toimintakeskus

• Yhteisötalo Messissä käyntejä 33 676 ja  
eri toimijoita 67

• Karhuvuoressa ja Karhulassa avointa puistotoimintaa
• Eduskuntavaalien Vaalikymppi
• Nuoret valtasivat kaupungintalon
• Itsenäisyyspäivän gaala
• Liikkuva nuorisotyön kokeilu Wauto

Reilut, rakkaat ja rohkeat nuoret

Puuvene-
messuilla

n. 10 000
kävijää!

Vellamon 
ystävät ry:n 
 järjestämillä 

museokierroksilla
 ja ruokailuissa 

n. 570 
osallistujaa.

Meripäivillä 
yli 200 000 

kävijää!

• Maksuttomia tiloja käytti 197 eri yhdistystä
• Maksuttomien lapsitapahtumien määrä 193 kappaletta

STRATEGIA

Meijän 
kesäkeittiö 

-tapahtumassa

455 
herkuttelijaa

Kotkassa
kasvanut

Teemu Pukki
vuoden 
urheilija

Teatterissa 
28 457

kävijää

Teatterissa 
234

esitystä

ARVOT

Vie vanhus ulos 
-kilpailun voitto, 

taas!

Upean elinympäristön Kotka

-Ensiluokkaisen elinympäristön,
kulttuurin ja tapahtumien 

kaupunki.

Korttelikodit 
Kotkan alueen yhteiset olohuoneet, 

tukea työllistymiseen, arjen kotiapua!

Kumppanuustalo Viikari
Osallisumalla onnellisuutta! Kumppanuustalo 

 Viikari kansalaistoiminnan tukijana.

Yhteinen Kotka
-Yhdessä tekemisen ja 

hyväntuulisten 
kohtaamisten kaupunki.

Reiluus, rakkaus, 
rohkeus

70-vuotiaiden tapaamisissa 
Sammolla ja Vellamossa 

n. 250 osallistujaa

Vuoden
vapaaehtoinen

Inka Setälä


