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IMATRA BASE CAMP OY  PÖYTÄKIRJA 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA     
Y-tunnus: 2619848-1 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022  
 
Aika  Torstai 8.12.2022 klo 9.00 
Paikka  Kokoushuone Vallinkoski/Teams-kokous 
Osallistujat  Arja Kujala  puheenjohtaja 
  Jukka Aallikko  TJ / sihteeri 

Mirja Borgström   
Anssi Juutilainen teams 
Juha Iso-Aho  
Matias Hilden Kaupunginjohtaja, poissa 

 Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö  
    
   
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Arja Kujala avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille aiemmin 
hyväksyttäväksi, siihen ei tullut muutosesityksiä.  
 

4. Kaupunginjohtajan terveiset 
Kaupunginjohtaja Matias Hilden oli estynyt kokouksesta.  
 

5. Taloustilanne 11/2022  
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tulostilannetta 11/2022. Yhtiön 
kumulatiivinen tulos on -334,61. Tilanne on suunnitelman mukainen, 
tulokseen vaikuttaa laskuttamatta olevat erät, jotka tuloutuvat joulukuun 
aikana.  
 

6. Toimintakatsaus 
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilannekatsauksen. Käynnissä on useita 
kampanjoita eri kohderyhmille, mm. joululomakampanja, 
ensilumenlatuun kohdennetut toimenpiteet sekä teatteriin ja Virtaan 
kohdennetut kampanjat. Urheilu- ja liikuntamatkailussa on keskitytty 
ensilumenladun leiri- ja ryhmämyyntiin sekä niiden organisointiin. 
Ryhmämyynti on sujunut hyvin, jota on edesauttanut mm. uusi 
lipunmyyntijärjestelmä. Useita kansainvälisiä ryhmiä, mm. Liettuasta ja 
Virosta on saatu leireilemään Ukonniemessä. Loppuvuoden ohjelmassa 
ovat vielä mm. FIS-hiihdot 10.-11.12, Baltic Junior Cup 17.-18.12 ja 
Uudenvuoden hiihdot 1.1.2023. 
Teatterin markkinointia tehdään suunnitelman mukaisesti, tänä vuonna 
jäädään lipunmyyntitavoitteesta, koska esityksiä on jouduttu perumaan, 
yhteensä 35 kpl. Kulttuuritalo Virran tarjonta on hyvällä tasolla, myös 
kevään myynti näyttää positiiviselta. Erityisesti monitoimitilojen myynti 
on ollut hyvällä tasolla. Ravintolatoimijan kilpailutus on käynnistymässä. 
Tapahtumatoimijoiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua ensi 
vuoden osalta. Matkailun info toimintaa uudistetaan. Koskinäytökset on 
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siirretty kaupunkikonsernin hoidettavaksi (Mari Haaparanta), fyysisen 
info pisteen osalta haetaan kumppania ja sivujen uudistus käynnistetään 
alkuvuonna. Myös esitejakelu on ulkoistettu. 

 

7. Imatran imagotutkimus 2022 
Toimitusjohtaja esitteli Imatran imago tutkimuksen tuloksia. Imatra on 
edelleen kohderyhmässään (alle 50 000 asukkaat) tunnetuin kaupunki. 
Työ on pitkäjänteistä mutta nähtävissä on, että yhtiön tekemät 
toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia. Työ jatkuu. 
 

8. Muut mahdolliset asia 
Seuraavan kokouksen ajankohta on 9.2.2023 klo 9.00 

 
10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10.30 
 
 
  Imatralla 8.12.2022 
 
 
  
  Arja Kujala  Jukka Aallikko 

Puheenjohtaja Sihteeri 
   


