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KOTKAN KAUPPATIE RY    
VUOSIKERTOMUS TILIKAUDESTA 1.1. - 31.12.2017  
 
 

Kotkan Kauppatie ry 
 

Kotkan Kauppatie ry edistää Kotkan kaupunkikeskustojen ja kaupallisten keskusten 
vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Kehitämme toiminta-alueemme yritysten ja yhteisöjen 
toimintamahdollisuuksia ja yhteistoimintaa. Järjestämme tapahtumia ja 
kuukausimarkkinoita, hallinnoimme Kotkan toreja, vaikutamme vahvasti 
keskustakehitykseen, koordinoimme jäsenten yhteismarkkinointia, jaamme vuosittain 
Viihtyisä Kotka -kunniakirjan ja sekä Avain Jouluun tunnustuksen, teemme selvityksiä, 
aloitteita ja vetoomuksia. Teemme työtä Kotkan keskustojen viihtyisyyden, 
elinvoimaisuuden, yritysten ja ihmisten hyväksi!  
 
 

Arjen keskellä, elämän ytimessä 

 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
 

Kotkan Kauppatie ry osallistui vuoden aikana erilaisiin aluekehitystyöryhmiin, 
seminaareihin ja ajankohtaistilaisuuksiin. Kauppatien toiminnanjohtaja osallistui mm. 
Kaupan- ja palvelualojen valiokuntatoimintaan, yrittäjyyden ammatilliseen 
neuvottelukuntaan, torien kehitystyöryhmään, kaupungin tapahtumajohtoryhmään, 
Ekamin ammatilliseen neuvottelukuntaan, risteilyliiketoiminnan ohjausryhmään, Kavio 
hankkeen ohjausryhmään, kaupungin sekä Cursorin markkinointityöryhmiin.  
 
Lokakuussa järjestettiin kolmatta kertaa Puotipäivät-kampanja. Kampanjan 
tarkoituksena on löytää yrittäjille monipuolisia mahdollisuuksia verkostoitua ja luoda 
yhdessä muiden yrittäjien kanssa yhteistä kampanjaa. Kampanjan tärkeänä teemana on 
tukea paikallisten kivijalkayritysten näkyvyyttä sekä tuoda esille niiden merkitystä 
kaupungin elävyydelle, palvelutarjonnalle ja kaupunkikulttuurin kehittymiselle. 
Kaupallisen kampanjan kohderyhminä olivat kuluttajat, yrittäjät sekä kaupunkimme 
päättäjät.   
 
Yhdistys toimi vuoden aikana tiiviissä yhteistyössä Kauppakamarin, Kotkan Yrittäjät 
ry:n, Karhulan Liikkeenharjoittajat ry:n, Kotkan kaupungin, Cursorin ja EKK:n kanssa. 
Yhteistyön muotoja olivat mm. yhteiset aamukahvit, tapahtumat, tutkimukset ja 
kehitystyöryhmät. 
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2017 marraskuun aikana  järjestetty Piparilla bussiin -kampanja toteutettiin  kahtena 
joulunavauspäivänä yhdessä kaupungin kanssa. Kampanja sai laajaa huomiota 
sosiaalisessa mediassa useassa kaupungissa, radiossa sekä paikallislehdissä. 
Kampanjalla haluttiin liikuttaa kaupunkilaisia yrittäjien saavutettaviksi. Samalla 
haluttiin korostaa vaivatonta liikkumista julkisilla kulkuneuvoilla nostaen esiin myös 
kampanjan vihreät arvot. 
 
Kotkan Kauppatie ry kasvatti mainetta sekä näkyvyyttä vuoden 2017 aikana, jonka 
johdosta yhteistyöverkostomme kasvoi entisestään.  
 
Toiminnanjohtaja kävi luennoimassa vuoden aikana Ekamilla sekä Lyseon lukiossa 
yrittämisestä sekä osallistui koulujen yrittäjyyskasvatukseen. 
 
 

Lausunnot, vetoomukset, aloitteet ja tutkimukset 
 

Yhdistys osallistui kaupunkisuunnittelun vuoden 2017 aikana keskustan yleiskaavan 
kehittämiseen tuodaksemme kaupan näkökulman vahvasti esille suunnitteluvaiheessa. 
 
Toiminnanjohtaja tapasi useita johtavia virkamiehiä sekä seutukehittäjiä, keskusteluissa 
tavoitteena oli edistää elinkeinolähtöistä kehitys-ja yhteistyötä.  
Elävät Kaupunkikeskusta ry:n kautta tavoitettiin useita eri kaupunkien johtajia ja 
kehittäjiä. Keskusteluissa tuotiin vahvasti esille Kotkan upeat puolet, seudullinen vahva 
kehittyminen sekä kehityshankkeet. Tapaamisissa edistettiin myös vuorovaikutteista 
kehittämistä.  
 
Lisäksi yhdistys vastasi useisiin aluekehitystä koskeviin tutkimuksiin ja kyselyihin sekä 
median lausuntopyyntöihin.   
 
 

Huomionosoitukset 
 

Viihtyisä Kotka -kunniakirja (nro 10) myönnettiin Meriset Oy:n Kari ja Jaana Auviselle. 
Tunnustus jaettiin Karhulan Kevätpäivän yhteydessä. Tunnustus jaettiin aktiivisesta ja 
luovasta toiminnasta Kotkan viihtyisyyden kehittämiseksi.   
 
Avain jouluun –tunnustus (nro 9) jaettiin Kotkan Joulunavauksessa Kotkan 
Puistotoimelle kaupungin himmeliperinteestä. Tunnustus myönnettiin upean 
himmeliperinteen kehittämisestä yhdeksi kaupungin upeimmista ja tunnetuimmista 
talven tunnusmerkeistä. Kaupungin puistotoimi Heikki Laaksosen johdolla on tehnyt 
esimerkillistä työtä Kotkan imagon kehittämiseksi. 
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Tapahtumat 
 

Kotkan Kauppatie ry järjesti 2017 vuoden aikana useita keskustatapahtumia ja oli 
mukana lukuisten tapahtumien järjestelyissä ja työryhmissä.  
Tapahtumavuosi oli monipuolinen ja hyvin onnistunut.  järjestelyt sujuivat 
suunnitellusti ja tapahtumat onnistuvat myös taloudellisesti.  
 
Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia olivat: Peräkonttikirppikset toukokuusta 
syyskuulle, Uutuutena toiminnallinen Sutela Action 13.5. Tapahtumassa nähtiin mm. 
Trialin euroopanmestarin taidonnäytteitä kuin Suomen ensimmäinen kauppakeskus 
Karting. Tapahtuma saa jatkoa 2018 toukokuussa. Karhulan kevätpäivä 27.5., Fashion 
Night 8.-9.9., Puotipäivät lokakuussa  sekä  Joulun Avaus 25.11. Lisäksi Kotkan 
Kauppatie ry osallistui useiden tapahtumien työryhmiin ja järjestelyihin kuten: 
Kalamarkkinat, Kotkapäivä, Meripäivät ja Tallship Races, Django festival sekä 
kansainvälisten risteilyvieraiden tapahtumasuunnitteluun. 
 
2016 alkanut Kotkan Kauppatien tempaus Kauppatorin jouluvalaistuksesta sai jatkoa 
Kaupungintalon valaistuksella sekä Karhulan torin talvivalaistuksella. 
Valaistus sai lehdistössä, sosiaalisessa mediassa kivasti näkyvyyttä.  
 
Valaistusprojektin toteutumiseen saatiin mukaan uusina myös Ahlstrom Glassfibre, 
Sulzer ja Kotkan Kaupunki.  
Muut jo 2016 mukaan lähteneet sponsorit: Kotkamills Oy, Kotkan Energian Oy,  
Karhu Voima Oy, Sotek-säätiö, Kauppakeskus Pasaati, Renta Oy sekä Cursor Oy.  

 

 

Jäsenet 
Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi hieman vuoden 2017 aikana.  
 
 
Jäsenmäärä 
31.12.2016 

Jäsenyys 
päättynyt 2017 
aikana 

Uudet jäsenyydet 
2017 aikana 

Jäsenmäärä 
31.12.2017 

201 8 12 205 
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Hallinto ja talous 
 
Hallituksessa vuosikertomuskautena olivat puheenjohtaja Marko Sinkkonen, 
varapuheenjohtajana Marja Kukkonen (Kotkan kaupunki) sekä muina jäseninä Kirsi 
Tuomala (Bauer Media), Sari Puhilas (Kauppakeskus Pasaati), Harri Koskinen (Kaakon 
Viestintä Oy), Tero Toivonoja (Intersport Jumalniemi), Ismo Räty (Sechouse), Anne 
Sjögren (Keittiötarvikeliike Purnukka), Jari Klaus (Kymen Seudun Osuuskauppa), sekä 
Päivi Leijamaa (Karhulan Liikkeenharjoittajat ry)  

 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4. Merikeskus Vellamon 
auditoriossa.  
Kokouksen ohjelmallinen osio tehtiin Superkesän sekä kansainvälisten risteilyvieraiden  
ympärille. Teemana oli tehostaa palvelun tasoa sekä auttaa hahmottamaan kesän 
tuomat mahdollisuudet. Kokouksessa luennoi visionääri Mikael Jungner sekä 
maapalveluagentuuri Next Travelin asiantuntija Gustavo Helal. 
Vuosikokous pidettiin Kotkan Ravintola Meriniemessä keskiviikkona 15.11. Kokouksen 
jälkeen tarjottiin Nitroid oy:n markkinointiasiantuntija Annina Pienimäen luento, jonka 
kärkenä oli erityisesti markkinointi sosiaalisessa mediassa. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa. 
 
 
Yhdistyksessä toimi tilitarkastusvuonna 2017 kaksi työntekijää toiminnanjohtaja 
Samuli Kansa ja toimistoassistentti Virpi Ylä-Outinen-Ahola. Karhulan torin valvonta ja 
kuukausimarkkinoiden hoito ostettiin edellisten vuosien tapaan Popinniemen Ponnistus 
ry:ltä. 
 
Kotkan Kauppatie ry:n tulos oli vuonna 2017 suunnitellusti alijäämäinen 3982,47€.  
Yhdistyksen oma pääoma kirjauksen jälkeen on 23968,12€ ylijäämäinen. 

 
  

Viestintä 
Kotkan Kauppatie viesti aktiivisesti ja monikanavaisesti jäsenistölle ja sidosryhmille 
vuoden 2017 aikana uutiskirjeiden, sosiaalisen median sekä sähköpostiviestien 
välityksellä.  
www.kotkankauppatie.fi sivuston lisäksi yhdistys hallinnoi  sekä tuotti sisältöä 
yhdistyksen kärkitapahtumien verkko sekä sosiaalisen median sivujen lisäksi myös 
Kotkan sekä Karhulan torien Facebook-sivuille. 

 
Kotkan Kauppatie oli aktiivisesti yhteydessä alueen mediakanaviin tapahtumista sekä 
Kauppatien tuottamista tempauksista. Medialle annettiin useita lausuntoja ja 
kommentteja vuoden aikana. Yhdistys viesti myös aktiivisesti sidosryhmille.  

  

http://www.kotkankauppatie.fi/
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Torit 
Vuoden 2017 aikana Kotkan Kauppatie ry jatkoi Kotkan torien hallinnointia ja 
kehittämistä. Kotkan kaupungin kanssa tehty sopimus torien hallinnoinnista jatkuu 
vuoden 2019 loppuun asti.  
 
Kotkan kauppatorilla järjestettiin markkinat joka kuun ensimmäinen torstai. Karhulan 
torilla toripäivät ovat keskiviikko sekä lauantai. 
 
 
 
 

 
 

Kotkassa 21.2.2018 
 
 
Kotkan Kauppatie ry:n hallitus 
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