
HYVINVOINNIN VUOSIKATSAUS 2020

Vuoden liikuttajat palkittiin! 
 Kotkan varhaiskasvatus Ilo irti liikkuen -hanke;  

Jaana Knude, Hyvinvoinnin ja terveyden 
vastuualue; Mirka Jokiranta ja Kotkas liikutaan  

yhes-hanke; Jaana Terävä   

Sapokan Vesipuistolle, 
Katariinan Meripuistolle, 
Jokipuistolle, Sibeliuksen- 
puistolle ja Fuksinpuistolle 

myönnettiin Green Flag 
Award -tunnukset!

Vellamon koko vuoden näyttely-
kävijämäärä oli edellisvuotta 

korkeampi korona-
tilanteesta huolimatta

80 300!  
(66 300 vuonna 2019)

Mielessä tuulee -viikko 
järjestettiin jo  

kolmannen kerran

Uusi ilmasto-
ohjelma valmistui

DIGITAALISTA HYVINVOINTIA 

• Uuden Vellamo-kanavan kautta voi tutustua  
näyttelyiden teemoihin virtuaalisesti netissä.  
Sisällöt täydentävät museoiden näyttely-
kokemusta sekä keveällä että syventävällä 
digitaalisella aineistolla, mutta toimivat myös 
sellaisinaan tai innostavat lähtemään museo-
vierailulle

• Kirjaston e-aineistojen (e-kirjat, e-äänikirjat, 
e-lehdet, elokuvien ja musiikin verkkopalve-
lut) käyttö kasvoi huomattavasti, erityisesti 
kirjastojen ollessa suljettuina keväällä. Koko 
vuoden osalta kasvu oli joidenkin aineistojen 
kohdalla kymmeniä prosentteja!

• Korttelikodeissa 800 matalan kynnyksen  
maksutonta digineuvontakäyntiä

• Uusi Digipuhelinneuvonta aloitettiin  
Korttelikodeissa

VETOVOIMAINEN VELLAMO & 
RAKENTUVA KANTASATAMA 

• Kotimaan matkailun hype näkyi kesällä Vella-
mossa. Heinäkuussa Vellamossa kävi huimat 
35 800 museovierasta! (19 100 vuonna 2019) 

• Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely avautui ja 
keräsi laajaa huomiota

• Kantasataman alueen suunnittelutyö  
eteni usealla rintamalla vuoden 2020 aikana. 
Tapahtumakeskus Satama Areena ja ammat-
tikorkeakoulu Xamkin kampus muodostavat 
yhdessä Vellamon kanssa uutta elinvoimaista 
kaupunkitilaa

HYVÄÄ OLOA – LÄHELLÄ

• 3392 puistojumppaajaa (1800 vuonna 2019) 
& yhteinen päätösjumppa Tolsalla! 

• Ensimmäisen kerran piha- ja parvekejumppia, 
1483 osallistujaa! Jumpat palkittiin vuoden 
2020 kuntoliikunnan kehittäjänä & Vuoden 
terveysliikuttajana 

• Liikuntaseuroissa junioriliikuntaa järjestämäs-
sä 475 ohjaajaa tai valmentajaa

• Karhulassa käyttöön 100 askelman  
juoksuportaat

• Uusia erityisuintikortteja myönnettiin 103 kpl

AKTIIVINEN SEURAKUNTA 

• Meijän keittiön kesäretkipäivillä 100 ihmistä
• Lenkkiklubi Liitävä Lenkkari aloitti  

toimintansa 
• Perheasiainneuvottelukeskuksessa  

321 asiakasta ja 1300 asiakastapaamista
• Diakoniatyö jakoi ruoka-avustuksia sekä soitti 

”Mitä kuuluu? -puheluita yli 80 -vuotiaille
• Pikkuhelppi aloitti loppuvuodesta eli 

 lastenohjaajat jalkautuivat koteihin  
tarjoamaan lastenhoitopalveluita

• Muskaritoimintaa järjestettiin puistoissa

PUISTOTTAA! 

• Katariinan meripuistossa huikeat 250 160  
kävijää! (197 615 vuonna 2019)

• Maankuulua puistojen sarjaa täydentävä 
erämaahenkinen Koskipuisto on rakentunut 
pääosin 2020 aikana. Puisto kertoo Kotkan 
vaiherikkaasta historiasta ja sisältää muun 
muassa jokivarren jylhässä luonnossa risteile-
vän polkuverkoston, uimapaikkoja, kalastus-
mahdollisuuksia, taukopaikkoja sekä  
mittavan puulajipuiston

KATSE TULEVAAN 

• Ensimmäinen osallisuusohjelma luotiiin 
2021-2015 valmistui

• Kulttuuriohjelma 2020-2025 valmistui
• Alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja  

suunnitelma 2020-2025 valmistui
• Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja 

nuorten hyvinvointisuunnitelma  
2020–2024 valmistui

• Kaupunki on laatinut kestävän liikkumisen 
ohjelman kävelyn, pyöräilyn ja joukko- 
liikenteen edistämiseksi.

 

PIDETÄÄN KAIKISTA HUOLTA!

• 70+ asiointipalvelu maalis-toukokuun aikana.  
257 asiakasta ja 1037 asiointikäyntiä

• Ikäihmisten neuvosto kokoontui kuusi kertaa,  
neuvosto järjesti helmikuussa ”Lääkkeet ja 
ikääntyminen” -asiantuntijaluennon

• Vammaisneuvosto kokoontui seitsemän  
kertaa vuonna 2020

• Runsaasti esteettömyyteen liittyviä korjauksia  
toteutettiin mm. reunakiviin, asfaltointeihin ja  
parkkipaikkoihin liittyen

• Kakspyn huolipuhelimessa noin 150 soittajaa,  
pääasiassa yli 65-vuotiaita naisia.  Yleisin soittami-
sen syy oli keskustelukumppanin ja tuen tarve.

• Yhteispelillä! 2020-2022 rahapelaamisen hanke 
aloitti. Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan  
palveluja rahapelihaittojen ehkäisyn ja  
korjaavan työn tueksi

• Wauton toimintailloissa kohdattiin 687 nuorta

UPEA & TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

• Kotkan Toritalo oli ehdolla  
Arkkitehtuurin Finlandia- 
palkinnon saajaksi

• Katuvalot päällä läpi yön -  
lisää turvallisuuden tunnetta

• Erityistä huomiota arvokkaaseen 
rakennettuun ympäristöön,  
vahvistettu mm. seitsemän  
julkisomisteisen rakennuksen suojelu 

• Karhulan keskustan yleiskaava- 
luonnos valmistui, painopisteenä  
keskustan viihtyisyyden ja elinvoi-
man parantaminen sekä toimivan 
palveluverkon toteuttaminen

Reilusti, 
rohkeasti ja 
rakkaudella!


