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Liikunta- ja urheiluseurat
KIITOS!
Pitkän ja mielenkiintoisen työrupeaman jälkeen olen siirtymässä pois Kotkasta uusiin haasteisiin
kesäkuussa 2022. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana eläneet hyvin poikkeuksellisia aikoja
viruspandemian ja nyt Euroopassa käytävän sodan vuoksi. Kumpikaan näistä ”vitsauksista” ei
näytä tässä vaiheessa loppumisen merkkejä, mutta vahvalla urheiluhenkisellä asenteella me
selviämme tästä kyllä voittajina Suomessa ja Kotkassa. Toivotan teille kaikille järjestöihmisille
kaikkea hyvää tulevaisuudessa ja kiitän nöyrästi tekemästänne yhteistyöstä Kotkan kaupungin
liikuntayksikön kanssa, suuri kiitos…. ja hyvää kevään & kesän alkua teille!
Antti Mattila
Liikuntajohtaja
MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTATOIMINTA / KUTSU SOPIMUSYHTEISTYÖHÖN
Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden matalan kynnyksen liikunnan pilottikokeilu käynnistyy
uudelleen syys-lokakuussa 2022. Pilottikokeilun tarkoituksena on tarjota ilmaisia kokeilutunteja
vapaasti kaikille kuntalaisille. Maksutonta liikuntatarjontaa järjestäviä seuroja ja yhdistyksiä
tuetaan ohjaajien osalta yhteistyösopimuspohjaisella mallilla sekä luovuttamalla liikuntatiloja ja alueita veloituksetta toimintakäyttöön riippumatta osallistujien iästä.
Ensimmäinen yhteinen infotilaisuus seuroille järjestetään tiistaina 10.5.2022 klo 17.30 Kotkan
kaupungin liikuntapalveluiden toimistolla Höyrypanimolla (Metsontie 41 B, 3. kerros).
Ennakkoilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen ville.saikko@kotka.fi 2.5.2022 mennessä.
Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisestä kiinnostuneita seuroja pyydetään
miettimään jo etukäteen toiminnan sisältöjä (ennakkokyselylomake):
- Minkälaista toimintaa järjestetään?
- Kenelle toiminta on kohdennettu?
- Millä aikavälillä toimintaa on mahdollista järjestää?
- Monta kertaa viikossa kokeiluja voidaan järjestää?
- Mitä tiloja tai alueita tarvitaan?
- Monta ohjaajaa on käytettävissä?
Jatkotapaaminen järjestetään maanantaina 30.5.2022 klo 17.30 Kotkan kaupungin
liikuntapalveluiden toimistolla Höyrypanimolla (Metsontie 41 B, 3. kerros). Yhteistyösopimukset
toiminnan järjestämistä varten tehdään kesän aikana ja pilottikokeilu alkaa syys-lokakuussa 2022.
Lisätiedot: Ville Saikko, ville.saikko@kotka.fi, puh. 040 623 4695
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HARJOITUSVUOROHAKU KAUDELLE 2022-2023 (SISÄLIIKUNTATILAT)
Kotkan koulujen liikuntatilojen, Karhulan ja Mussalon liikuntahallien, Karhuvuoren urheilutalon,
Kamppailukeskuksen, Savotan toimintakeskuksen ja liikuntasalin, uimahallien (Katariina ja
Karhula) ja jäähallien harjoitusvuorot kaudelle 2022-23 julistetaan haettaviksi.
Uimahallien ja jäähallien vuorot ovat haettavissa Timmissä 22.5.2022 mennessä (haku aukeaa
21.4. klo 8.00).
Muiden tilojen hakemukset tulee tehdä sähköisellä lomakkeella 22.5.2022 mennessä.
Linkit lomakkeisiin löytyvät liikuntapalveluiden nettisivuilta: https://www.kotka.fi/vapaaaika/liikunta/lomakkeet/.
Tiedustelut:
Ville Saikko, uimahallit ja muut liikuntatilat, puh. 040 623 4695
Antti Blomberg, jäähallit, puh. 040 566 4126
Harjoituskäyttö aloitetaan elokuussa 2022.
SEUROJEN AVAINKORTIT
Liikuntatilojen avainkortit ovat pääsääntöisesti voimassa 31.5.2022 saakka. Kesän ja ensi talven
sisävuoroja varten kortit tulee päivittää ennen harjoitusvuorojen alkamista. Päivitykset tehdään
jatkossa sähköisen lomakkeen kautta, joka löytyy osoitteesta https://kotka.elomake.fi/lomakkeet/922/lomake.html. Samalla lomakkeella voi myös hakea uutta korttia, poistaa
nykyisen kortin kulkuoikeudet sekä ilmoittaa kadonneesta kortista.
TOIMIHENKILÖILMOITUKSET 2022
Vuoden vaihtuessa vaihtuvat myös monen yhdistyksen yhteystiedot. Täytättehän sähköisen
toimihenkilöilmoituksen osoitteessa https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/132/lomake.html heti
toimihenkilötietojen muutoksen yhteydessä (viimeistään kevätkokouksen jälkeen), jotta
osoiterekisterimme olisi kunnossa ja tiedotteet tulisivat oikeille henkilöille. Kiitos!
KYMENLAAKSON LIIKUNTA RY: LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROJEN KESÄTYÖSETELIT
Kymenlaakson Liikunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen
edelleen jaettavaksi nuorten kesäsetelirahaa yhteensä 98 000 euroa. Sillä rahalla tullaan
palkkaamaan Kymenlaakson liikunta- ja urheiluseuroihin yhteensä 140 nuorta töihin.
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Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä
lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä
yksilöllistä ohjausta ja huomiota.
Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat. Nuorten kesätyön lyhytaikainen
palkkaaminen tulee tapahtua ajalla 1.5.-30.9.2022. Kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa, 5-6 tuntia
päivässä. Työsuhde voi muodostua lyhyistäkin pätkistä. Samalla seuralla voi olla useampikin nuori
työllistettynä tällä tuella, mikäli rahoitusta riittää. Palkkatuki on 700 €/nuori sisältäen sivukulut.
Mikäli seuralla ei ole valmiutta huolehtia palkanmaksun ja sivukulujen teknisestä toteutusta, niin
se voi olla yhteydessä KymLiin ja se hoitaa palkanmaksun pientä korvausta vastaan. Seura on
kuitenkin aina nuoren työnantaja.
Tänä vuonna tuki pitää sisällään myös maksutonta koulutusta palkattaville nuorille sekä seuroille.
KymLi on laatinut joitakin pohjakoulutuksia tarjolle, mutta rahoitus mahdollistaa myös muuta
koulutusta ja ottaa mielellään toiveita vastaan millainen koulutus auttaa parhaiten nuoria sekä
seuroja. Koulutuksiin voi osallistua myös muita seuran edustajia maksutta.
Hakemus on jätettävä viimeistään maanantaina 25.4.2022 mennessä
https://www.kymli.fi/seura-2/kesatyo-2/ Samassa osoitteessa myös lisätietoja.
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