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Liikuntapalvelut  

Metsontie 41 B, 3.kerros  

48220 KOTKA  

Puh. 040 623 4695       

  

  

Urheiluseurat   

 

  

SUOMEN MESTARIT   

 

Hyvinvointilautakunta palkitsee tämän kuluvan vuoden aikana Suomen Mestaruuden 

voittaneet tai sitä parempaan saavutukseen yltäneet urheilijat ja joukkueet. Seurojen 

tulee ilmoittaa kirjallisesti palkittavien urheilijoiden ja joukkueiden nimet  

liikuntapalvelukeskukseen (osoite yllä) tai sähköpostitse (heidi.tattinen@kotka.fi)  

30.11.2020 mennessä.  

  

Ilmoituksessa on mainittava nimen, urheilijan osoitteen ja seuran lisäksi missä lajissa 

sekä ikäryhmässä mestaruus on saavutettu sekä mahdolliset muut huomattavat 

saavutukset. 15-vuotiaiden tai sitä nuorempien sarjoissa, ja ns. ikämiessarjoissa 

palkitsemisia ei suoriteta. Stipendillä palkitaan vain parhaaksi urheilijaksi valittava 

urheilija.  
    

Kymenlaakson kuntien kesken on sovittu että, kukin kunta palkitsee vain oman 

kuntansa alueella asuvat urheilijat, riippumatta siitä mihin seuraan urheilija kuuluu. 

Näin vältytään päällekkäisyyksiltä palkitsemisissa tai tilanteista, joissa joku jäisi 

kokonaan huomioimatta. Kutsu palkitsemistilaisuuteen lähetetään palkittaville 

henkilökohtaisesti. Palkitsemistilaisuuden tarkempaa toteutusta tammikuulle 2021 

vielä suunnitellaan.  
  

  

VALMENTAJASTIPENDI  

 

Lautakunta palkitsee myös vuoden valmentajan(t) seurojen tekemien ehdotusten 

perusteella.  

 

Kirjalliset ehdotukset valmentajastipendin saajiksi tulee ilmoittaa  

liikuntapalvelukeskukseen 30.11.2020 mennessä.  

 

Ansioplaketti- ja stipendianomuslomake on sivulla: 

https://www.kotka.fi/vapaa-aika/liikunta/lomakkeet/  
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TILAVARAUSTEN PERUUTUKSET PANDEMIA-AIKANA 
 
Pandemia-aikana Kotkan kaupunki noudattaa Suomen hallituksen, THL:n sekä 
Kymsoten ohjeistuksia ja suosituksia sekä Aluehallintoviraston antamia määräyksiä.  
Ohjeistukset ja määräykset koskevat vuokrattavissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. 
Kotkan kaupunki on oikeutettu perumaan tilavarauksen, mikäli tapahtuman järjestäjä 
ei luotettavasti ja riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä pysty osoittamaan, 
että tapahtumassa kyetään noudattamaan annettuja suosituksia ja määräyksiä. 
 
Kotkan kaupungilla on oikeus peruuttaa tilanvaraus myös muusta kaupungin 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, joka ei ole johtunut kaupungin 
omista toimista tai huolimattomuudesta. Tällaisia syitä ovat mm. myrskyt, tulvat, muut 
luonnonilmiöt, tulipalot, räjähdykset, mellakat, sodat lakot, julkisen liikenteen häiriöt, 
energiaverkon häiriöt ja työvoimapula. 
 
Kotkan kaupunki ei pandemiasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvissa 
peruutustapauksissa vastaa tilan varaajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 
Kuitenkaan tilavarauksesta ei näissä tapauksissa peritä maksua ja mahdollisesti 
maksettu ennakkomaksu palautetaan. 
 
Mikäli tilavarausta ei pandemia-tilanteessa kaupungin toimesta peruuteta, tilojen 
varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia ja 
määräyksiä. 
   

 

HENKILÖSTÖVAIHDOS 

 

Tapani Laakson tilalle liikuntasuunnittelijan paikalle on siirtynyt 2.11.2020 alkaen 

Heidi Tattinen (heidi.tattinen@kotka.fi / 040 623 4695). Allekirjoittanut vastaa jatkossa 

esimerkiksi harjoitusvuoroista ja avustuksiin liittyvistä asioista.  
  

 

 

 

KOTKAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ  

  

 Heidi Tattinen    

 liikuntasuunnittelija     
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