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HALLITUKSEN KOKOUS 2/2022  
 
Aika  Perjantai 22.4.2022 klo 9.00 
Paikka  Kokoushuone Vallinkoski/Teams-kokous 
Osallistujat  Ari Lindeman  puheenjohtaja Poissa 
  Jukka Aallikko  TJ / sihteeri 

Mirja Borgström   
Anssi Juutilainen varapuheenjohtaja, teams  
Juha Iso-Aho teams  
Matias Hilden vt. kaupunginjohtaja 

 Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö  
    
   
1. Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja Anssi Juutilainen avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että vt. 
kaupunginjohtaja Matias Linden osallistuu yhtiön hallituksen kokouksiin 
puheoikeudella. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille aiemmin 
hyväksyttäväksi, siihen ei tullut muutosesityksiä. Koska Ari Lindeman ei 
ollut läsnä kokouksessa, päätettiin että pöytäkirja allekirjoitetaan 
sähköisesti puheenjohtaja Ari Lindeman ja sihteerin Jukka Aallikon 
toimesta.  
 

4. Vt. kaupunginjohtajan terveiset 
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden esittäytyi ja kertoi kaupunkikonsernin 
kuulumiset. Työrauha on vähitellen palautunut ja menossa on lukuisia 
merkittäviä projekteja. Markkinointiyhtiön merkitys korostuu vallitsevassa 
tilanteessa ja alueellisen yhteistyön kehittäminen korostuu. Yhtiön tuleva 
puheenjohtajuus selviää kesän aikana omistajan päätöksen myötä. 
 

5. Taloustilanne 
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tulostilannetta 3/2022. Yhtiön 
kumulatiivinen tulos on +16.279,37 € ja se on suunnitelman mukainen. 
Talouden seurantaan kiinnitetään edelleen tarkkaa huomiota. 
 

6. Toimintakatsaus 
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintakatsauksen. Useita 
markkinointikampanjoita on käynnissä eri kohderyhmille. Urheilu- ja 
liikuntamatkailussa kehitysprojektit kolmannen sektorin kanssa jatkuvat. 
Suurempi lähiajan tehtävä on strategian muuttaminen kohderyhmien 
osalta muuttuneesta tilanteesta johtuen. Uutena lajina on Ibc:n sivuille 
lisätty pyöräily, johon alueella panostetaan vahvasti. 
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Muita käynnissä olevia projekteja ovat mm. suunnistuksen paketointi 
tuotteeksi, ampumahiihto- ja kestävyysleirien edistäminen, Ukonniemi-
areenan palveluprosessin kehittäminen sekä kesän jäähallin ja 
ensilumenladun myyntiin panostaminen.  
Näiden lisäksi meillä on vahva rooli ja yhteistyötä tapahtumien järjestäjien 
kanssa. 
Teatterin syyskautta suunnitellaan ja jatkuvaa muuta tekemistä ovat mm. 
suorakirjeet ym. vuosikellon mukaiset toimenpiteet. 
Kulttuuritalo virran kevään myynti on hyvässä vauhdissa, olemme 
palaamassa normaaliin. Syksyn tilanne näyttää positiiviselta, tähän 
mennessä on jo 31 konserttia kalenterissa. Muita tehtäviä ovat mm. 
myytyjen tuotantojen käytännön järjestelyt sekä uusien tuotantojen 
markkinointi ja myynti. Syksyllä järjestetään Kulttuuritalot ry:n 
syyskokous Imatralla. 
Matkailun infotoiminnassa valmistaudutaan kesään. Info-piste tulee 
jälleen keskustaan, koskinäytöksiä valmistellaan ohijuoksutusten ohella ja 
sparraamme alueen matkailuyrityksiä markkinoinnin ja tapahtumien 
osalta. Olemme mukana Supermessuilla, kongressimessuilla sekä maailma 
kylässä tapahtumassa. 
Menossa on erittäin runsas tapahtumavuosi, joka korostuu erityisesti 
kesän tapahtumamäärissä. Olemme mukana kaupungin kulmalla lähes 
kaikissa tapahtumissa ja markkinoimme tehtäviemme mukaisesti niitä 
mm. messuilla sekä sähköisissä kanavissa. 

 
8. Muut mahdolliset asia 

Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdista. Seuraavan kokouksen 
päivämäärä on 2.9.2022 klo 9.00. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10.01 
 
 
  Imatralla 22.4.2022 
 
 
  
  Anssi Juutilainen  Jukka Aallikko 

Varapuheenjohtaja  Sihteeri 
   


