
ASUKASLEHTI 2/2022



IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 2/2022     3

Imatran kaupungin turvallisuuspääl-
likkö Eemil Stigman koordinoi työs-
sään kaupungin riskienhallintaa ja 

jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua sekä 
edistää Imatran kaupungin turvallisten 
työolojen toteutumista. 

Hän myös koordinoi kaupungin yhteis-
työtä muihin viranomaisiin ja turvallisuu-
den kannalta kriittisiin sidosryhmiin.

Ennen Imatran kaupungille siirtymistä 
Stigman toimi Rajavartiolaitoksessa si-
säisen turvallisuuden tehtävissä.

– Käytännössä virkavaatteet ovat vaih-
tuneet siviilivaatteisiin, mutta tehtävät 
pysyneet lähes samankaltaisina. Lop-
puasetelmana on turvallisuuden raken-
taminen. Toimintaympäristön tila ja koko 
ovat tietysti hieman muuttuneet, Stig-
man kertoo.

Avointa keskustelua 
viranomaisten välillä

Kuluvan vuoden aikana eri viranomais- 
ja sidosryhmätoimijoiden yhteistyö on 
tiivistynyt ja hitsautunut yhteen entistä 
enemmän. Stigman toimii Etelä-Karjalan 
turvallisuus- ja valmiustoimikunta EK-
TURVAssa aktiivina ja muun muassa sen 
energiajaoksen puheenjohtajana. 

– Tapaamme EKTURVAn toimijoiden 
kesken säännöllisin väliajoin. Tietoa pyri-
tään jakamaan organisaatiorajat ylittäen 
oikea-aikaisesti. EKTURVA on kokonais-
turvallisuuden yhteensovittamisen ja 
koordinoinnin kannalta hyvä konsepti, 
hän kertoo.

EKTURVAssa on mukana muun muas-
sa kaupunkien ja kuntien, poliisin ja pe-
lastuslaitoksen edustajia. 

– Arjen turvallisuuden edistämises-
sä tärkeää on avoin dialogi. Esimerkiksi 
poliisin kanssa tulee keskusteltua lähes 
päivittäin turvallisuuteen liittyvistä asiois-
ta. On selkeästi havaittavissa, että ihmiset 
ovat valveutuneimpia varautumaan krii-
sitilanteisiin. Tämä vapauttaa viranomais-
toimijoilta resursseja heidän varsinaiseen 

työhönsä esimerkiksi yhteiskunnan häi-
riötilanteen aikana, Stigman sanoo.

Kaikkeen ei voi varautua

Turvallisuudentunne on kaikille yksilöl-
listä. Miten kaupunki voi lisätä sitä? 

– Arjen turvallisuuden näkökulmasta 
Imatralla tuotetaan muun muassa laa-
dukkaita kasvatus- ja hyvinvointipalve-
luita. Tärkeää on, että ihminen tuntee 
olonsa turvatuksi yhteiskunnassa ja tun-
tee kuuluvansa osaksi sitä, Stigman poh-
tii.

Kaupungissa luodaan keinoja turvalli-
suuden tunteen kasvattamiseksi ja kehi-
tetään kustannustehokkaita tapoja torjua 
kaupunkiin kohdistuvia riskejä. Kaikkeen 
on hankala varautua tai kaikkia riskejä ei 
voida välttämättä hallita, mutta ne voi-
daan kuitenkin tunnistaa. 

– Osa riskeistä pitää hyväksyä ja niiden 
kanssa on tultava toimeen, Stigman sa-
noo. 

Imatralla on valmiudet alueellisen val-

miuskeskuksen perustamiseen ja sitä on 
jo harjoiteltu, kuten tullaan harjoittele-
maan kaikissa kunnissa. 

– Meillä on kansallisellakin tasolla mon-
ta yhdenaikaista isoa turvallisuuteen liit-
tyvää asiaa pöydällä. On tunnistettavissa 
vain vähän sellaisia turvallisuusympäris-
tön riskejä, jotka kohdistuisivat pelkäs-
tään Imatraan. Yleensä yhteiskunnassa 
olevilla häiriötilanteilla on heijastevaiku-
tuksia muihinkin alueisiin ja toimijoihin. 
Kriisit eivät välttämättä katso kuntarajoja, 
Stigman mainitsee.

–  Pitää muistaa, että turvallisuustoi-
milla ei vain rajoiteta toimintaa. Ennalta-
ehkäisemällä turvallisuusriskejä voidaan 
myös luoda uutta.

Turvallisuus on yhteistyötä

Tärkeää on, että ihminen tuntee olonsa turvatuksi yhteiskunnassa ja tuntee kuuluvansa 
osaksi sitä, Eemil Stigman pohtii.

Tiedon jakamisen merkitys korostuu 
osana päätöksentekoa ja turvalli-
suusjohtamista enemmän kuin ai-
koihin.

Anitta Arpiainen | Kuvat: Noomi Levo

Ennaltaehkäisemällä 
turvallisuusriskejä voidaan 
myös luoda uutta.
Eemil Stigman

1Aloitti työt Imatran kaupungin 
turvallisuuspäällikkönä maalis-
kuussa.

2Koulutukseltaan sotatieteiden 
maisteri.

3Asuu Imatralla perheensä 
kanssa.

EEMIL STIGMAN
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Reko Kärkkäinen
– Harrastan jääkiekkoa ja jalkapalloa, 

etenkin jalkapalloa. Mielestäni jäähalli ja 
jalkapallokentät ovat hyvässä kunnossa, 
myös pukuhuoneet ja muut jutut on hy-
vät.

–  Kotini lähellä on leikkipuisto ja koulun 
pihallakin on kiva viettää aikaa kaverei-
den kanssa. Minulla ei ole mitään toiveita 
tai moitteita.

ASUKASLEHTI

Imatran asukaslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja jaetaan kaikkiin 
talouksiin Imatralla. Lehti ilmestyy myös verkkoversiona osoitteessa 
imatra.fi/asukaslehti. Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2023. 
Päätoimittaja: Liisa Hupli-Oinonen Toimitus: Heikki Laine ja Anit-
ta Arpiainen. Tuottaja: Jonna Mielonen-Jumisko Ulkoasu ja taitto: 
Mainostoimisto Dominus Oy Paino: Finnprinters Oy Jakelu: Suomen 
Suoramainonta Oy, Jakeluongelmat: puh. 029 001 0042 
www.jakelupalaute.fi/imatranasukaslehti. Kannen kuva: Noomi Levo

Imatralla on takanaan erikoinen 
vuosi 2022. Koronasuluista 
päästyämme sulkeutui aikai-

semmin hyvin avoin itärajam-
me. 

Tätä pääkirjoitusta marras-
kuussa kirjoittaessani Imatran 
vastaanottokeskuksessa on 
noin 500 asukasta, eri puolel-
la kaupunkia. Suomalaisten ja 
myös imatralaisten auttamishalu 
on noussut vahvasti esille. Sodan 
pitkittyessä ei tarve avulle ole kuitenkaan 
vähentynyt, päinvastoin.

Olen viimeiset viikot saanut kaupungintalolla seurata sivusta 
ukrainalaisten lasten koulunkäyntiä, ja erityisesti imatralaisten 
suurta halua auttaa sotaa pakenevia. Lapsista välittyy kaiken 
tämän kriisin keskellä ilo elämään ja koulunkäyntiin, suomen 
kielen opiskeluun ja sopeutuminen uuteen maahan ja tilantee-
seen.

Sota näkyy meille niin monilla eri tavoilla. Tarvitsemme so-
lidaarisuutta toki ukrainalaisia kohtaan, mutta myös suuressa 
määrin niitä kohtaan, jotka välillisesti kärsivät sodan vaikutuk-
sista täällä Imatrallakin: niin yksityiset kansalaiset kuin yrityk-
setkin. Samaan aikaan on muistettava, ettei Venäjän sota saa 
antaa sijaa minkäänlaiselle rasismille täällä Imatralla. Meillä on 
suuri venäläisvähemmistö, joka ovat läsnä arjessamme enti-
seen tapaan koko ajan.

Imatran kaupungille vuosi 2023 tuo mukanaan paitsi 75-vuo-
tisjuhlavuoden, myös suuren mullistuksen, kun uusi aluehal-
linto aloittaa toimintansa ja ottaa kunnilta vastuun sosiaali- ja 
terveys- sekä pelastuspalveluista. 

Odotukset tulevaisuudesta eivät tällä hetkellä ole kovin kor-
kealla, sillä taloudellinen tilanne on äärimmäisen kireä ja luot-
tamus tulevaisuuteen monella kansalaisella heikko.

Kireä on tilanne valitettavasti Imatrallakin. Nopeasti nousevat 
korot ja korkea inflaatio tulevat haastamaan meitä lähivuosina, 
kuten myös edelleen mittavat investointipaineet. 

Samaan aikaan joudumme tekemään hartiavoimin töitä, jotta 
kaupunkimme kasvaisi entistä houkuttelevammaksi paikak-
si yrittämiselle ja asumiselle. Kuten tultuani virkaan valituksi 
totesin, niin meillä täällä itärajalla on tällä hetkellä sen verran 
huono korttikäsi, ettei kovin isoja kuvakortteja voi laittaa takai-
sin pakkaan. Tämän toivon jokaisen imatralaisen näinä vaikeina 
aikoina ymmärtävän.

Joulu tulee ja tätä kirjoittaessani on vielä arvoitus, miten 
vahvasti energiakriisi tulee talveamme sävyttämään. Silti tar-
vitsemme edelleen uskoa tulevaisuuteen, jokaisen panosta 
kehittyvän Imatran eteen, isoilla tai pienillä arjen teoilla.  

”Ei yö niin pitkä ettei päivä perässä.” 

Matias Hilden
Imatran vt. kaupunginjohtaja

Arjen teoilla on merkitystä

PÄÄKIRJOITUS

Imatran kaupunki täyttää 
ensi vuonna 75 vuotta

Sivu 6

Aurakuski toivoo pitkää 
pinnaa ja varovaisuutta

Sivu 18-19

2/2022 | 8. vuosikerta

Millaisia terveisiä lähetät 75 vuotta täyttävän Imatran päättäjille?

GALLUP

Jonna Mielonen-Jumisko

Imatran kauppala perustettiin vuoden 1948 alussa Jääs-
ken, Joutsenon ja Ruokolahden alueista. Ensi vuoden 
alusta juhlitaan siis 75-vuotiasta kaupunkiamme.
Millaisia terveisiä imatralaiset ja Imatralla vierailevat 
haluavat lähettää kaupungin päättäjille ja virkamiehil-
le? Mikä täällä toimii, mitä pitäisi tehdä toisin?
Sana oli vapaa!

Myös näin kommentoitiin

Jere
– Uimahalli pitäisi pitää keskellä 

kaupunkia, asutuksen lähellä.
– Myös keskustan autioitumiselle 

pitäisi tehdä jotain. Esimerkiksi lasten 
leikkipaikkaa voisi uudistaa ja houku-
tella sinne monipuolisesti erilaisia yri-
tyksiä. Myös Vääräntalon leikki pitäisi 
pistää poikki.

Katja
–  Kaupunkiin ja etenkin keskustaan 

pitäisi saada lisää energiaa, muuten 
Imatrankoski kokee Vuoksenniskan 
kohtalon. Myös nuorille pitäisi olla 
enemmän ajanviettopaikkoja, että 
heillä olisi jotain järkevää tekemistä. 
Nyt meno tuntuu menneen välillä to-
della hurjaksi, välillä on ihan pelotta-
vaa liikkua pimeällä.

–  Tämä on kuitenkin mukava kau-
punki asua, vanhusvoittoinen, mutta 
ainakin tällä hetkellä sopivan kokoi-
nen meille.

Heikki
– Imatrankoskelle pitäisi saada elin-

voimaa. Alasajo alkoi siitä, kun raken-
nettiin asuintaloja. Niiden sijasta olisi 
pitänyt rakentaa iso liikekeskus. Nyt 
meillä on hullunkurinen tilanne, että 
vanhukset muuttavat keskustaan 
palvelujen lähelle ja palvelut muutta-
vat karkuun.

– Ennen oli myös enemmän esimer-
kiksi ilmaiskonsertteja ja muutenkin 
erilaisia konsertteja. Koronan jälkeen 
ei ole oikein päästy uuteen nousuun.

Hanna Varjus
– En enää asu täällä, mutta vierailen säännöllisesti ja seuraan 

Imatran asioita aktiivisesti. Ja pakko kyllä sanoa, että näin arkki-
tehtinä hirvittää se tahti, millä täältä puretaan taloja. Ymmärrän 
tietysti syyt, Imatran kapunkirakenne on laaja ja asukasmäärä 
vähenee, mutta silti toivoisi, että mietittäisiin hieman tarkem-
min.

–  Esimerkiksi tämä urheilutalo-uimahalli on mielestäni kau-
pungin kauneimpia rakennuksia. Toivoisin, että purkamista har-
kittaisiin todella tarkkaan niin tämän rakennuksen osalta kuin 
yleensäkin.

Markku Tiippana
– Uusi urheilutalo pitäisi saada, ei siis 

korjata tätä vanhaa. Käytän urheilutalon 
palveluja kahdesti viikossa ja rakennuk-
selle on tarvetta. Sijainnilla ei minulle ole 
väliä, sillä kuljen omalla autolla, mutta 
varmasti moni toivoisi palvelun lähelle.

Maisa Sopanen
– Kulmien kadut ovat aika huonos-

sa kunnossa, säälittävässä oikeastaan. 
Siellä jos yrittää mennä rollaattorilla tai 
pyörätuolilla, hankalaa on. Niitä pitäisi 
parantaa.

–  Mutta on täällä paljon hyvääkin. Kuk-
kaistutuksen ovat kesäisin todella kauniit 
ja kulttuuritarjontaa on paljon. Liikunta-
mahdollisuudetkin ovat hyvät. Liikunta-
paikat pitäisi pitää lähellä asukkaita eikä 
viedä niitä kaikkia Ukonniemeen, jonne 
monella on pitkä matka kulkea. Kaikki ei-
vät edes kykene bussilla matkustamaan.
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”Ei ole Vuoksen voittanutta, ylikäynyt-
tä Imatran.” 
Kuten Kalevalasta on luettavissa, 
Imatra on ollut olemassa iät ja ajat. 

M utta hallinnollisesti kaupunki on 
nyt saavuttamassa 75 vuoden 
vetreän iän. Imatran kauppala 

aloitti toimintansa virallisesti 1.1.1948. 
Se rakentui kolmen teollisuustaajaman 

ympärille, jotka olivat aikaisemmin kuulu-
neet Ruokolahteen, Joutsenoon ja Jääs-
keen.

Kaupunkioikeudet Imatra sai vuonna 
1971. 

Millainen kaupunki Imatrasta on vuosi-
kymmenien saatossa tullut?

– Imatra huolehtii elinympäristöstään 
ja on oman näköisensä, perinteitä kun-
nioittava, mutta myös uutta mahdollis-
tava kaupunki. Imatra on siis hyvän olon 
karjalainen kaupunki, joka elää ajassa ja 
suunnittelee tulevaisuutta, yhteysjohta-
ja Tea Laitimo vastaa.

Laitimo on keskeisessä roolissa suun-
nittelemassa juhlavuoden 2023 sisältöä.

Liisa Hupli-Oinonen

Juhlavuoden tähtisumua – gaalakonsertit avaavat vuoden 2023. Esiintyvinä taiteilijoina ovat Tomi Metsäketo, Angelika Klas, Jukka Nykänen 
ja Jukka Rintala.

• Juhlavuosi alkaa koskinäytök-
sellä 1.1. klo 14

• Juhlavuoden tähtisumua – gaa-
lakonsertti 1.-2.1. / Järjestäjä MB 
Arts

• SounDomen jääiglu Varpasaares-
sa tammi-helmikuussa

• Talviriehatapahtuma Vuoksen 
kalastuspuistossa la 25.2. 

• Imitsin Imatrankosken kesänava-
us 26.5, jossa mukana kaupungin 
Imatra-areena

• Power cup  8.-11.6.  / IPV & Ruo-
kolahden Raju

• Imatra Slackline Camp 8.-11.6. 
Tähän sisältyy myös näytös koski-
näytöksen yhteydessä. 

• Karjalan Erämessut 16.-18.6.
• Imatra-päivä 19.8. on kaupungin 

virallinen syntymäpäiväjuhla
• Valon juhlaa. Syksyn pimentyes-

sä, suunnitteilla yhdeksi juhlavuo-
den tapahtumaksi valon ympärille 
rakennettavaa ääni-, kuva- tanssi- 
ja käsityö-taidetta 

• Luvassa on toki perinteisiä isoja 
tapahtumia kuten Imatranajo, 
BB-katukonsertit, Saimaan alueen 
suurregatta, Saimaa Cycle Tour 
sekä Musta & Valkoisen teat-
terifestivaali. Näiden aikataulut 
tarkentuvat myöhemmin.

• Aattoiltana kello 19.30 alkaa vuo-
denvaihteenjuhla Inkerinaukiolla.

• Juhlatunnelmiin yleisön vievät 
imatralaiset nuoret laulajat Kaisa 
Äijö, Iida Laitiainen ja Kerttu Mat-
tila. Heitä säestää Seppo Äijö.

• Puheen tilaisuudessa pitää 
valtuuston puheenjohtaja Anna 
Helminen.

• Juhlan päätteeksi on ilotulitus.
• Seuraavana päivänä eli uuden-

vuodenpäivänä on koskinäytös 
kello 14. Näytöksessä ei ole 
musiikkia.

JUHLAVUODEN 2023 
TAPAHTUMANOSTOJA

VUODENVAIHDE
PERINTEISIN MENOIN

#kansallisihme 
#Imatra75vuotta

Aktiiviset ja ystävälliset 
kaupunkilaiset ovat Imat-
ran voimavaroja
Yhteysjohtaja Tea Laitimo

Juhlavuosi
alkaa
tähtisumulla

Tule tekemään juhlavuotta

Yhdistykset ja seurat ovat tervetulleita 
osallistumaan juhlavuoteen. 

Juhlavuoden logo on silloin myös näi-
den tapahtumien käytettävissä. Vas-
tavuoroisesti tapahtumat pääsevät 
kaupungin juhlavuoden tapahtumalis-
tauksiin  esimerkiksi sosiaaliseen me-
diaan ja Uutisvuokseen.

Tunnusta käytetään itsenäisesti ilman 
kaupungin perinteistä logoa. Tunnuksen 
saaminen ei oikeuta kaupungin avustuk-
seen, mutta kaikki kaupungin tapahtu-
miin avustusta saaneet velvoitetaan tun-
nusta käyttämään. 

Käyttöoikeutta voi hakea sähköpostitse 

tapahtumatuottaja Mari Haaparannalta 
mari.haaparanta@imatra.fi 

– Olisi kiva, että tapahtumia olisi pitkin 
vuotta. Erityisesti toivon mukaantuloa 
Imatra-päivään ja syksylle suunniteltuun 
valotapahtumaan. Olkaa rohkeasti yhtey-
dessä, Haaparanta toivoo. 

SounDomen suunnitelmissa on luoda jälleen taidokas iglu Varpasaareen.

imatra.fi/juhlavuosi

Lue lisää:
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Miten Energinen Imatra 2030 –strategia näkyy arjessa?

Strategia määrittää kaupungin kaik-
kea toimintaa. Sen pitäisi näkyä kau-
punkilaistenkin arjessa joka päivä.

Liisa Hupli-Oinonen

Imatran uusi strategia nojaa kolmeen 
kivijalkaan.

Ne ovat vastuullinen kulttuuri- ja 
matkailukaupunki, hyvän olon karjalai-
nen kaupunki sekä yhdessä tekemisen 
kaupunki.

Kolmelle kivijalalle on määritelty myös 
tärkeimmät tehtäväkärjet. Vastuullista 
kulttuuri- ja matkailukaupunkia ryhdy-
tään tavoittelemaan elävään keskustaan, 
Vuokseen sekä Saimaa ja Ukonniemen 
alueeseen panostamalla.

Kaupunkilaisten palveluiden kehittämi-
seen painotetaan Hyvän olon karjalainen 
kaupunki – kivijalassa. 

Yhteistyötä kehitetään puolestaan yh-
distysten ja yritysten kanssa sekä panos-
tamalla huippuosaamisen kehittämiseen 
Imatralla.

Kysyimme vt. kaupunginjohtaja Matias 
Hildeniltä mitä strategia lopulta merkit-
see.

1 . Mitä tämä kaikki tarkoittaa arjessa? 
Eli miten strategia näkyy imatralaisten 
elämässä?

Strategian, varsinkin lupaustemme, 
pitäisi näkyä kaupungin toiminnassa ja 
kaupunkilaisten arjessa joka päivä. Sen 
pohjalta rakentuu houkutteleva Imatra 
uusille ja nykyisille asukkaille sekä yri-
tyksille.

Suoraan asiat harvoin näkyvät, mut-
ta välillisesti ja ajan kanssa. Esimerkiksi 
Imatrankosken ympäristöön panoste-
taan tulevana vuonna, ja se toivottavasti 
näkyy alueen viihtyvyyden paranemise-
na.

2. Strategia ohjaa talousarvioiden te-
kemistä. Mitä strategisia linjauksia ensi 
vuoden talousarviossa tulee olemaan? 

Odotettavissa on panostuksia Imatran-
kosken kehittämisen ohella esimerkiksi 
kaupungin yleiseen siisteyteen. Panos-
tamme myös merkittäviä summia eu-
roissa uusien asuinalueiden (IVO:n alue) 
sekä jo olemassa olevien kunnostami-
seen. Lisäksi merkittävä panostus yrit-
täjämyönteisyyteen on siinä, että kau-
punki luopuu tulevana vuonna Imatran 
Lämmön osingoista.

3. Strategia ei toteudu hetkessä. Mitä 
isoja strategian mukaisia päätöksiä tai 
investointeja on odotettavissa seuraa-
ville vuosille? Millainen on strategian 
toimeenpano-ohjelma? 

Merkittävät investointitarpeet, kuten 
uimahalli ja urheilutalo, ovat sellaisia, 
että niitä tehtäessä strategian pitää oh-
jata suunnittelua ja toteutusta. Sama 

VASTUULLINEN
KULTTUURI- JA

MATKAILUKAUPUNKI

HYVÄN OLON
KARJALAINEN

KAUPUNKI

YHDESSÄ
TEKEMISEN
KAUPUNKI

ELÄVÄ IMATRANKOSKI

VUOKSI

SAIMAA-UKONNIEMI

ENERGINEN IMATRA 2030

LAPSIYSTÄVÄLLISYYS

MONIPUOLISET 
ASUMISMAHDOLLISUUDET

KAIKKI MUKANA, HYVÄ 
ELÄMÄ JA PALVELUT 

KAIKILLE IKÄRYHMILLE

YRITTÄJÄMYÖNTEISYYS

HUIPPUOSAAMISEN
IMATRA

TEKEVIEN
YHTEISÖJEN TUKENA Lupaamme että Imatran kaupunki on:

AVOIN
Olemme läpinäkyviä, 

yhdenvertaisia, vastuullisia 
ja suvaitsevaisia.

UUDISTUVA
Mietimme tekemistämme 

uudella tavalla ja näemme 
muutokset mahdollisuuksina.

KETTERÄ
Reagoimme nopeasti sekä 

tartumme haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin määrätietoisesti.

Kaupunki on asukkaitaan, yrityksiään 
ja yhteisöjään varten, ja tämä näkyy 

toiminnassamme joka päivä.
PALVELEVA

koskee yleisemmin vaikkapa kaavoitus-
ta tai sitä mihin euroja arjessa panos-
tamme.

4. Strategiaan liittyen Imatran kaupunki 
on antanut myös arvolupauksia. Kau-
punki lupaa olla ketterä, avoin, palvele-
va ja uudistuva. Miten lupausten toteu-
tumista seurataan?

Jokainen asukas varmaankin itse mittaa 
tätä, mutta esimerkiksi asiakaspalvelujen 
nopeus tai palautteen antaminen on yksi 
tapa mitata onnistumista. Kun esihen-
kilöiltämme kysyttiin asiaa, niin eniten 
meidän tulee panostaa uudistumiseen.

Kaupunkistrategia kantaa nimeä Ener-
ginen Imatra 2030. Nimi viittaa siihen, 
että kaupunki on merkittävä energian 
tuottaja, mutta kyse on myös asenteesta.

– Osoitamme valmiutta muutoksiin ja 
uusinajatteluun, kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) sa-
noo.

– Imatra tarvitsee kaikilta osin herätyk-
sen. Kuntalaisten, yrittäjien, kaupungin 
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden 
piiloenergisyys on saatava Imatran käyt-
töön, kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja Ilkka Nokelainen (sd.) painottaa.

Kahdeksan vuoden päästä

Vuosiluku 2030 on horisontti, johon 
strategialla pyritään. 

– Tavoitteena on ennen kaikkea hyvä 
elämä. Olemme saaneet uusia asukkaita 

ja työpaikkoja, olemme vireä matkailu-
kaupunki, Helminen tiivistää.

Myös Nokelaisella on vahva näkemys 
tulevaisuudesta:

– Palvelut toimivat, nuorilla on hyvät 
koulutusmahdollisuudet ja keskusta on 
elinvoimainen. Vapaa-ajan viettopaikat 
ovat vilkkaassa käytössä. Teollisuuden 
kivijalat luovat elinvoimaa niin kuntalai-
sille kuin pienyrittäjille.

Olennaista jatkuva seuranta

Strategia ei saa jäädä visioksi. 
– Sen tulee ohjata kaikkea toimintaa. 

Virkakunnan ja luottamushenkilöiden 
vuoropuhelun on oltava jatkuvaa. Helmi-
nen painottaa.

– Jatkuvan valvonnan periaate on käy-
tössä ja korjaavat toimenpiteet hoide-
taan ketterästi, Nokelainen lupaa.imatra.fi/strategia

Lue lisää:

Imatra tarvitsee herätyksen Odotettavissa on panos-
tuksia esimerkiksi kaupun-
gin yleiseen siisteyteen. 
Matias Hilden
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–  Pohdimme esimerkiksi, mihin 
alueelta puuttuviin palveluihin mu-
seo voisi tuoda ratkaisun. Ei niin, että 
tuotamme palvelua itse, vaan olemme 
mahdollistaja.Kaikkea tätä konseptoin-
nissa mietitään.

–   Pohdintaa tehdään yhdessä imat-
ralaisten ja eteläkarjalaisten ihmisten, 
yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, 
suunnittelija Mona Taipale lupaa.

Suunnittelu tehtävä huolella

Erä- ja luontokulttuurimuseosta raken-
netaan valtakunnallista vastuumuseota. 
Sellaisia museoita on Suomessa ennes-
tään 17. Valtakunnallisen vastuumuseon 
tehtävänä on edistää ja ohjata oman eri-
koisalansa museotoimintaa ja huolehtia 
oman alansa museoiden keskinäisestä 
yhteistyöstä.

–  Rooli on merkittävä, ja siksi pohjatyöt 
on nyt tehtävä erityisen tarkasti, Paukku 
toteaa.

Innokkaat museokävijät saavat siis vielä 
odottaa ovien avautumista.

Erä- ja luontokulttuuri-
museolle rakennetaan
vakaa pohja

E rä- ja luontokulttuurimuseon suun-
nittelu on edennyt syksyn aikana 
suunnitellusti.

Hankkeen aloituskokoonpanon neljä 
työntekijää ovat nyt kasassa, ja työ on 
päässyt alkamaan.

– Tällä hetkellä meidän tehtävämme 
on suunnitella museon konseptia ja sitä, 
millainen kokoelma museolla muodos-
tetaan. Sen jälkeen rakennamme mu-

Kaupungintalon 
väki muuttaa
museon tieltä 
Kulmille

Imatran kaupungintalon väki muut-
taa Imatrankoskelle vuoden 2023 ai-
kana.

Ensimmäiset muuttokuormat on 
viety jo tänä syksynä, kun yrityspal-
veluja tarjoava Kehy ja Mitra Imat-
ran rakennuttaja siirsivät toimintansa 
keskustaan Heikinkadulle.

Loppu kaupunkikonsernin henkilös-
töstä seuraa perässä viimeistään ensi 
kesänä.

– Aikataulusuunnitelma on alusta-
va, mutta tavoitteena on, että muutto 
olisi valmis elokuun loppuun men-
nessä, tilapäällikkö Petri Nuutinen 
kertoo.

Kaupungintalon toimistojen ulko-
seinät ovat tiedossa Nepparin au-
kiolla. Parhaillaan käynnissä on suun-
nittelu, jossa mietitään, mihin mikäkin 
palvelu seinien sisäpuolella asettuu.

Kaupungin työntekijät tekevät muu-
tolla tilaa museolle. Taustalla on 
myös tavoite luoda lisää elinvoimaa 
hiljentyneelle Imatrankoskelle.

Erämuseota rakentavat kokoelma-amanuenssi Sari Mustajärvi (vas.), toimitusjohtaja Pia Paukku, suunnittelija Mona Taipale ja hankeassis-
tentti Nina Kurki.

Kaupungintalon toiminnot siirtyvät toisaalle erä-ja luontokulttuurimuseon tieltä.

Jonna Mielonen-Jumisko

seolle palvelukonseptin, jonka pohjalta 
pystymme puolestaan suunnittelemaan 
kaupungintalolle tehtävät tilamuutokset, 
hankejohtaja Pia Paukku kertoo.

Suunnitteluvaihe kestää pari vuotta. 
Sen jälkeen päästään tekemään näky-
vämpiä töitä, esimerkiksi muutoksia tiloi-
hin.

Uudesta museosta halutaan tehdä ai-
dosti uudenlainen.

–  Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tär-
keässä asemassa, museon pitää olla 
monikäyttöinen alusta yhdessä tekemi-
selle, Paukku pohtii.

Hän nostaa esimerkiksi Helsingin kes-
kustakirjaston Oodin.

1Suomen metsästysmuseo ja 
Suomen kalastusmuseoyhdis-
tys käynnistyvät vuonna 2020 

hankkeen uuden museon perusta-
miseksi.

2Imatran nykyinen kaupun-
gintalo valikoitui museon si-
jaintipaikaksi kilpailutuksen 

jälkeen.

3Museon taustaorganisaatio-
na toimii Suomen erämuseo-
säätiö, joka perustettiin mar-

raskuussa 2021.

ERÄ- JA LUONTO-
KULTTUURIMUSEO

eramuseo.fi

Lue lisää:

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat uu-
den museon kulmakiviä.
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T ammikuussa 2022 alkanut nyky-
tilan kartoitus lasten ja nuorten 
oikeuksien toteutumisesta alkaa 

olla loppusuoralla. 
Tavoitteena on kartoittaa Imatralla jo 

hyvin olevia asioita sekä paikantaa ke-
hittämiskohteita. Kartoitus auttaa tun-
nistamaan erityisesti katvealueita lapsen 
oikeuksien toteutumisessa. 

Toteutukseen on otettu mukaan lasten 
ja nuorten lisäksi laajasti kaupungin eri 
toimijoita ja sidosryhmiä. Näin jaetaan 
vastuuta ja ymmärrystä kehittämistyöstä 
lapsiystävällisen kunnan eteen.

Osana kartoitusta on selvitetty eri ikäis-
ten lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, 
mitkä asiat heidän mielestään ovat hyvin 
ja mitkä taas ovat tärkeitä kehittämiskoh-
teita Imatralla.

– Käytännössä lapsia ja nuoria on kuul-
tu kartoituksen aikana eri tavoin. Esimer-
kiksi lokakuussa yläkoululaisille järjes-
tetyillä hyvinvointipäivillä oppilaat saivat 

Imatran nuorisovaltuusto uudistui

Lapsille oikeita ratkaisuja arjenpalveluissa 
ja kunnan hallinnossa

Nuvassa opetellaan vaikuttamista 
ja synnytetään tuoreita ajatuksia 
kaupungin kehitämiseen.

Imatran kaupunki hyväksyttiin 
UNICEFin lapsiystävällinen kunta 
-malliin joulukuussa 2021.

Heikki Laine

Anitta Arpiainen

Imatran nuorisovaltuusto, tuttavalli-
semmin nuva, on aloittanut syksyllä 
kaksivuotisen toimikautensa. Kolmel-

ta koulukeskukselta, ammattikoulusta 
ja Ohjaamosta vaaleilla valituista uusista 
nuvalaisista kaksitoista kuudestatoista 
on uusia valtuutettuja. 

Puheenjohtajakseen nuva valitsi kes-
kuudestaan Kosken koululla yhdeksättä 
luokkaa käyvän Maija Ikävalkon. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin edellisellä 
kaudella puheenjohtajana toiminut luki-
olainen Lassi Huuskonen. Sihteeriksi ni-
mettiin ammattiopisto Sampossa kokiksi 
opiskeleva Maria Pettinen.

Bussiaikataulut 
ja reitit kuntoon

Puheenjohtaja toivoo bussiaikataului-
hin muutoksia.

– Minä myöhästyn joka aamu koulusta, 
jos minulla on ysin aamu. Ei ole hauskaa. 
Kotiin lähtiessä joutuu odottamaan tur-
han kauan, Ikävalko kertoo.

Maria Pettinenkin on huomannut bus-
sien kulkemisessa puutteita.

– Esimerkiksi kylpylässä työskentelevät 
kaverit joutuvat talvisin bussilla mennes-
sään odottamaan todella kauan ja ilta-
vuorosta ei enää pääse bussilla pois.

Ikävalko ja Pettinen katsovat, että pal-
veluihin tulee päästä julkisilla. 

– Jos aikataulut saadaan korjattua niin, 
että bussi toimivasti kävisi Ukoskassa, 
niin silloin kyllä kannattaa laittaa uima-
halli Ukoskaan. Mutta jos niitä bussiaika-
tauluja ei saa korjattua, niin ei ole järkeä 
viedä palveluita sinne.

Toinen ongelma samalla suunnalla on 
bussiyhteyden puuttuminen Korven-
kannasta.

– Esimerkiksi Sampon logistiikka-alan 
opiskelijoilla bussit eivät kulje Piikadulle 
asti. Jos ei ole autokorttia, he joutuvat 
kävelemään Karhumäeltä Piikadulle.

Kaikki ei ole kuitenkaan aivan huonosti 
joukkoliikenteessäkään. 

– Meillä on aivan ihanat bussikuskit, 
Ikävalko huudahtaa.

Ammattikoulutuksen 
säilyttävä Imatralla

Maria Pettinen kantaa huolta autoalan 
säilymisestä Sampon Imatran yksikössä. 

– Amiksen pitäisi pitää autoala Imatral-
la. Se on tärkeä ala. Koulupäivät piden-
tyvät melkein kahdella tunnilla, jos pitää 
käydä Lappeenrannassa saakka koulua.

Koulutusala määrittää hyvin usein sen, 
missä opiskelija asuu.

– Jos haluaa ensihoitajaksi, pitää läh-
teä Lappeenrantaan. Ei sen takia kukaan 
ryhdy lähihoitajaksi, että voi käydä kou-
lun Imatralla, Ikävalko toteaa.

Missä on Imatran keskusta?

Nuvan puheenjohtajan ja sihteerin kan-
nat käyvät yksiin puhuttaessa Imatran 
elinvoimasta ja tulevaisuudesta.

– Imatran päätietä kun ajaa ja tulee kes-
kustaan, niin ei se oikeastaan edes näy-
tä keskustalta. Siinä tien varrella ei ole 
oikeastaan mitään muuta kuin Rosso ja 
S-Market, Pettinen sanoo.

Ikävalko menee vielä pidemmälle.
– Ei se ole enää keskusta. Mansikkala 

on isompi keskusta kuin Imatrankoski. 
Jos kysytään, mikä on Imatran keskus-
ta, sanon että se on Mansikkala. En näe 
enää Imatrankoskea Imatran keskustana.

Positiivista on se että täällä on nähtä-
vyyksiä, kuten Valtionhotelli ja Vuoksi 
sekä koskinäytökset.

– Ja toki et Imatralla järjestetään Imat-
ranajot missä ajetaan International Road 
Racing Championship -sarjan osakilpai-
lu, Pettinen listaa.

• Jokainen lapsi tuntee olevansa 
arvokas.

• Jokainen lapsi saa elää turvassa.
• Jokainen lapsi saa harrastaa.
• Jokaisella lapsella on kavereita ja 

turvallinen aikuinen.
• Jokainen lapsi saa äänensä kuu-

luviin.
• Jokainen lapsi huomioidaan pää-

töksenteossa.

LAPSIYSTÄVÄLLINEN 
KUNTA -MALLI

Kaiken takana on YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus

imatra.fi/lapsiystavallinenkunta

Lue lisää:

Imatra.fi/nuva

Lue lisää:

ensin tietoa UNICEFin lapsen oikeuksista 
ja Lapsiystävällinen kunta -mallista, ker-
too kordinaattori Kirsi Mäyrä.

– Sen jälkeen he pääsivät kyselyyn vas-
taamalla kertomaan oman mielipiteensä 
Imatrasta ja siitä, että toteutuuko kau-
pungissa ja heidän omassa elämässään 
lapsen oikeudet.

Työ jatkuu tavoitteiden 
asettamisella 

Aiemmin tänä vuonna toteutettiin ky-
selyjä myös lapsiperheille, päiväkoti- ja 
alakouluikäisille sekä 15–18-vuotiaille.  

– Nykytilan kartoituksen tulosten poh-
jalta kunta asettaa Lapsiystävällinen 
kunta -kehittämistyönsä tavoitteet ja 
valitsee konkreettiset toimenpiteet toi-
mintasuunnitelmaansa. Sillä tähdätään 
erityisesti heikommassa asemassa ole-
vien lasten ja nuorten oikeuksien toteu-
tumiseen, Mäyrä sanoo.

Mikäli Imatra saavuttaa asetetut ta-
voitteet, sille myönnetään UNICEFin 
Lapsiystävällinen kunta -status. Yleensä 
tunnustus voidaan myöntää aikaisintaan 
noin kaksi vuotta sen jälkeen, kun kun-
ta on hyväksytty mukaan malliin. Unicef 
tukee tavoitteiden saavuttamista ja val-
voo tavoitteiden toteutumista.

Nuorisovaltuuston sihteeri Maria Miettinen (vas.), puheenjohtaja Maija Ikävalko ja nuvan ohjaaja Sanna Arminen 
Mansikkalan koulukeskuksen aulassa ennen kokouksen alkamista.

Hyvän olon karjalaiseen kaupunkiin kuuluu lapsiystävällisyys.
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Rehtori Mika Luukkonen pyöräilee  
ja pohtii lukion tulevaisuutta
Lukioiden konkari on päässyt uu-
dessa koulukeskuksessa hyvin kiin-
ni arkeen. ”Minut on otettu hienosti 
vastaan.”

Jonna Mielonen-Jumisko

U usi työyhteisö, uudet oppilaat, 
uudenlaiset työtehtävät.

Siinä syitä, joiden takia Mika 
Luukkonen päätti hakeutua Imatran yh-
teislukion rehtorin tehtäviin.

Myös lyhyempi työmatka houkutteli: 
Luukkosen kotoa Tiuruniemestä matkaa 
lukiolle kertyy vajaa 10 kilometriä.

– Sellainen kunnianhimoinen ajatus mi-
nulla oli, että tulisin pyörällä töihin läpi 
vuoden, hän paljastaa.

Kuinka se on lähtenyt käyntiin?
– Hyvin. Tänä aamuna tulin kyllä poik-

keuksellisesti autolla.
Kelposyystä: henkilökunnalla on aa-

mulla ollut suunnittelukokous, johon 
jokainen on saanut tuoda omia tarjotta-
viaan. 

Luukkosen piti tuoda kokoukseen lei-
pomansa sämpylät. Autolla se onnistui 
helpommin. 

Uusi talo, uudet mahdollisuudet

Työt Imatralla ovat käynnistyneet vauh-
dilla. Oman mausteensa työhön on tuo-
nut uusi Mansikkalan koulukseskus, joka 
otettiin käyttöön pari vuotta sitten kes-
ken koronapandemian.

– Tilojen käyttöönotto on edelleen kes-
ken. Haemme parhaita toimintatapoja 
ja pohdimme yhdessä koko talon väen 
kanssa, mitä pedagogiikka näissä tiloissa 
tarkoittaa.

Saman katon alla toimivat päiväkoti, 
peruskoulu ja lukio. Sitä Luukkonen pitää 
vahvuutena, jota on opittava hyödyntä-
mään.

Mahdollisuuksia on muutenkin etsittä-
vä avoimesti, sillä opiskelijamäärät pie-
nenevät.

– On käytävä perustava keskustelu sii-
tä, mihin lukiota halutaan Imatralla viedä. 
Olemmeko halukkaita esimerkiksi otta-

maan vastaan ulkomaalaisia opiskelijoi-
ta? Entä millaista yhteistyötä teemme 
kuntarajojen yli? 

Aina on vaihtoehtoja

Lukiokoulutus on viime vuosina muut-
tunut paljon. Julkisuuteen on noussut 
huoli lukiolaisten jaksamisesta.

Paineet ovat kasvaneet, Luukkonenkin 
vahvistaa.

Yksi syy on korkeakoulujen valintakoe-
uudistus, jonka seurauksena aikaisem-
paa useampi nuori saa jatko-opintopaik-
kansa ylioppilaskirjoitusten perusteella.

Luukkosella on kuitenkin hyviä uutisia: 
kenenkään elämä ei mene pilalle lukios-
sa tehtyjen valintojen seurauksena.

– Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa 
aina varavaihtoehtoja. Opiskelemaan voi 
hakeutua edelleen myös pääsykokeiden 
tai avointen väylien kautta. Jos motivaa-
tiota riittää, haluamaansa alaa pääsee 
opiskelemaan ennemmin tai myöhem-
min. imatra.fi/lukio

Lue lisää:

Lukioon kannattaa tulla, vaikka ei vielä tietäisikään, mitä aikuisena haluaa tehdä. Lukio tar-
joaa miettimisaikaa ja pitää ovet avoinna joka suuntaan, rehtori Mika Luukkonen toteaa.

1Paljasjalkainen korvenkyläläi-
nen.

2Jyväskylässä opiskellut, 
pitkän uran Lappeenrannassa 
tehnyt.

3Siirtyi Imatran yhteislukion 
rehtoriksi Lappeenrannan Ly-
seon lukion rehtorin paikalta.

4Viihtyy lukiossa mielenkiin-
toisen työympäristön takia: 
”Opiskelijoiden kanssa voi 

käydä todella mielenkiintoisia kes-
kusteluja.”

MIKA LUUKKONEN

Ilmastometsä,

U niversoman tavoitteena on saa-
da lapset ja nuoret kiinnostu-
maan tieteestä ja teknologiasta. 

– Jokainen imatralainen koululainen 
kohtaa Universoman jossain vaiheessa 
koulu-uraansa, nuoriso- ja opetuspääl-
likkö Minna Rovio kertoo.

3.-luokkalaiset perehtyvät Univer-
somassa puhtaaseen veteen. Veteen 
liittyvät oppitunnit järjestetään osana 
muuta opetusta.

8.-luokkalaiset puolestaan sukelta-
vat tieteen maailmaan vierailemalla 
LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkea-
koulun kampuksella Lappeenrannassa. 
Vierailujen lisäksi 8.-luokkalaisille on 
järjestetty esimerkiksi kaupunkipuro-
päivä, jossa oppilaat tutustuivat Vuok-
sen kaloihin, rapuihin ja pohjaeläimiin. 

Viime keväänä Pietarintien varteen 
puolestaan istutettiin pieni ilmastomet-
sä yhteistyössä Stora Enson kanssa. 

– Oppilaat istuttivat taimet ja ovat nyt 
syksyllä käyneet siistimässä niiden ym-
päristön. Kokonaisuus on osa Imatran 
greenline-toimintaa, Rovio kertoo.

Lukiolaisille on tarjolla LUT-yliopiston 
kursseja, joita he voivat suorittaa opin-
tojen ohella.

Mukana monta 
yhteistyökumppania

Universomaa toteutetaan yhdessä 
LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkea-
koulun Junior Universityn kanssa. Junior 
University -yhteistyön lisäksi toimintaan 
kuuluu runsaasti muita vierailuja, opin-
tokokonaisuuksia ja projekteja.

LUTin ja LABin lisäksi yhteistyökump-
paneita ovat Etelä-Karjalan Jätehuolto 
Oy, Imatran Lämpö, Imatran Raken-
nuttaja, Imatran Vesi sekä Stora Enson 

korkeakouluvierailuja ja puhtaan 
veden perusteita

Imatran tehtaat ja Imatran Seudun Säh-
kö.

Stora Enson ja Imatran Seudun Sähkön 
kanssa yhteistyö on alkanut tänä vuon-
na.

– Haluamme tuoda esille vastuul-
lisuutta sekä antaa vinkkejä siihen, 
kuinka jokainen voi vaikuttaa omilla 
valinnoillaan. Toinen tärkeä tavoite Uni-
versomassa on lisätä lasten mielen-
kiintoa luonnontieteisiin ja tekniikkaan. 
Tämä on myös tärkeää meille tulevai-
suuden osaavan työvoiman saamiseksi, 
tehtaanjohtaja Mikko Nieminen sanoo.

Pietarintien varrelle is-
tutettiin viime keväänä 
pieni ilmastometsä. Istu-
tus toteutui yhteistyössä 
Stora Enson Imatran teh-
taiden kanssa.

imatra.fi/universoma 

Lue lisää:

Imatran junioriyiopisto Universo-
massa lapset ja nuoret tutustuvat 
tieteeseen käytännöllisesti ja haus-
kalla tavalla.

Jonna Mielonen-Jumisko
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Imatralaiset 75-vuotiaat ja sitä van-
hemmat saavat kaupungilta mak-
suttoman heijastinvaljaat sekä liu-

kuesteet kenkiin.
Liukuesteitä ja valjaita on noudet-

tavissa Imatran kaupungin asiakas-
palvelupisteiltä kaupungintalolla ja 
urheilutalolla.

Valtaosa iäkkäiden henkilöiden ta-
paturmista aiheutuu kaatumisista.

– Vanhusneuvostona haluamme 
huolehtia, että vanhuksilla on mah-
dollisuus liikkua itsenäisesti ja turval-
lisesti kodin ulkopuolella. Liikkuminen 
ylläpitää ikääntyvien toimintakykyä, 
mikä ehkäisee osaltaan kaatumisia, 
kertoo vanhusneuvoston puheenjoh-
taja Sanna Prior.

Iäkkäillä kaatumisten seuraukset 
ovat vakavampia kuin nuoremmilla. 
Niistä seuraa erilaisia vammoja, ku-
ten lonkkamurtumia.

– Tempauksella voimme vähentää 
inhimillistä kärsimystä, mutta myös 
säästää rahaa, Prior sanoo.

Imatran vanhusneuvosto teki 
20.1.2022 aloitteen kenkien liukues-
teiden ja heijastinvaljaiden lahjoitta-
misesta 75 vuotta täyttäneille imat-
ralaisille.

H äiriötilantilanteita on monen-
laisia: myrsky voi yllättää, säh-
köt voivat katketa tai juoma-

vesi saastua.
Vaikka tällä hetkellä uhkatilanteita 

ei ole näkyvissä, on hyvä palauttaa 
mieliin, kuinka eri tilanteissa tulee 
toimia.

Imatran kaupungin verkkosivuille 
on koottu ohjeita ja vinkkejä erilaisten 
häiriötilanteiden varalle. 

Imatran kaupungin pääviestintäka-
nava on verkkosivusto imatra.fi. Tie-
toa jaetaan myös kaupungin sosiaa-
lisen median kanavissa.

Mikäli kaupungin suora viestintä ei 
jostain syystä onnistu, tietoa välittää 
YLE. Sitä varten kotona on hyvä olla 
paristoilla toimiva radio.

Jaossa
heijastimia ja
liukuesteitä

Mistä apua 
häiriötilanteessa?

Rajapatsaalta alkanut
rakkaustarina on
kantanut läpi elämän

Purkaminen on viimeinen vaihtoehto

Eeva ja Seppo Kainulainen huoma-
sivat sattumalta, että rouvan vanha 
kotitalo puretaan pois. He halusivat 
vierailla tutussa talossa vielä kerran.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuvat: Kainulaisten kotialbumi ja 
Jonna Mielonen-Jumisko

E lokuussa vuonna 1967 imatralaista 
Seppo Kainulaista jännitti.

Oli vihkipäivä.
Vaikka päätös tuntui oikealta, jännitys 

tuntui vatsanpohjassa saakka, kun Kai-
nulainen lähti noutamaan tulevaa rou-
vaansa Rajapatsaalla sijaitsevasta Apu-
sen talosta.

Ja siellä morsion odotti. Kauniina, kuten 
aina.

Nuoripari vihittiin avioliittoon Tainion-
kosken kirkossa, häitä juhlittiin Osulan 
ravintolassa, Vääräntalon toisessa ker-
roksessa.

Juhlien jälkeen vastavihitty pariskunta 
muutti Tampereelle ja ryhtyi rakenta-
maan yhteistä elämäänsä.

Viimeinen vierailu talolla

Vuonna 2022 Kainulaisen pariskunta 
vieraili Imatralla.

Kuten usein ennenkin, he autoilivat 
Apusen talon ohi. 

– Meillä oli tullut tavaksi ajaa talon ohi 
aina silloin tällöin, kun käymme täällä-
päin. Veljeni asuu Ruokolahdella, joten 
vierailemme seudulla säännöllisesti, 
Seppo kertoo.

Tällä kertaa Apusen talolle oli ilmesty-
nyt kyltti: Tämä kiinteistö puretaan.

– Se herätti kiinnostuksen. Halusimme 
käydä talossa vielä kerran, Eeva Kainu-
lainen kertoo.

Vaikka hänen lapsuudenperheensä oli 
muuttanut talosta pois jo 1970-luvulla, 
jokin tunneside häntä veti takaisin.

Vierailu onnistui elokuussa. Pariskunta 
suuntasi talolle yhdessä kaupungin kiin-
teistöpäällikkö Petri Nuutisen kanssa.

Sisälle ei enää voinut mennä, sillä huo-
noon kuntoon päässyt talo ei ollut sisältä 
turvallinen.

Pihalle kuitenkin pääsi, muistelemaan 
ja katselemaan.

– Ei minulla erityistä kaipuuta sinne ole, 
mutta mieluisia muistoja tietysti jäi. Elin-
hän siellä koko lapsuuteni ja nuoruuteni 
siihen saakka, kunnes tiemme Sepon 
kanssa kohtasivat, Eeva sanoo.

Elämä jatkaa kulkuaan

Maailma on kohdellut meitä hyvin, he 
kertovat.

Imatralta lähdön jälkeen Kainulaiset 
muuttivat Tampereen kautta Helsin-
kiin ja lopulta Lahteen, jossa he asuvat 
edelleen.

Perhe kasvoi; tytär syntyi vuonna 1970, 
poika neljä vuotta myöhemmin.

Nyt heillä on myös lapsenlapsenlap-
sia.

Elämässä on tapahtunut paljon ih-
meellistä ja hyvää.

– Jumala on meitä johdattanut rakkau-
della. En usko olleen sattumaa senkään, 
että huomasimme rouvan lapsuuden-
kodin joutuvan purettavaksi, Seppo tun-
nustaa.

Yksi asia heidän elämäntarinassaan 
tulee näin päätökseen. Elämä jatkaa 
kulkuaan.

Kaupungin antamat purkupäätökset 
ovat harvinaisia. Joinakin vuosina pur-
kutuomioita ei anneta ollenkaan, toisi-
naan niitä annetaan muutamia.

Huonoon kuntoon päässeelle kiin-
teistölle annetaan ensin kunnostuske-
hotus. 

Useimmiten omistaja tarttuu toi-
meen ja tekee tarvittavat toimenpi-
teet.

– Aina niin ei kuitenkaan käy. Omis-
taja voi esimerkiksi katsoa, että raken-
nus on päässyt niin huonoon kuntoon, 
ettei sitä enää kannata korjata, raken-
nustarkastaja Matti Pöljö kertoo.

Mikäli korjauksia ei tehdä, kaupun-
ki voi asettaa omistajalle uhkasakon. 
Jos korjauksia ei sittenkään tehdä ja 
jos rakennus on päässyt niin huonoon 
kuntoon, että se aiheuttaa vaaraa ym-
päristölle, se voidaan määrätä puret-
tavaksi.

– Usein tällaisista rakennuksista voi 
olla vaikkapa ikkunat rikki, mikä puo-
lestaan houkuttelee asiattomia käyt-
täjiä ja se taas kiihdyttää rapistumista. 
Räystäät alkavat roikkumaan, katto 
notkahtaa, romahdusvaara kasvaa ja 
luvaton käyttö aiheuttaa usein tulipa-
loriskin, Pöljö kuvailee.

Seppo nou
ti morsia-

mensa Eevan vihk
i-

päivänä 
morsiamen 

kotitalos
ta 

Rajapatsa
alta.

Yhteinen tarina alkoi 
Imatralta. Taustalla 
Eevan lapsuudenkoti 

Apusen talo.

Eeva on kotoisin Rajapat-
saalta, Seppo Vuoksen-
niskalta. Yhteinen men-
neisyys on tallentunut 
paitsi mieliin, myös kuviin.

Kainulaiset vierailivat Apusen talolla tämän vuoden elokuussa. Sisälle ei voinut 
enää mennä, sillä talo on huonokuntoinen.

imatra.fi/apua-hairiotilanteissa

Lue lisää:
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Mutta keitä ovat tekijät? Kaksi kipa-
laista kertoo, millaista työ on ja kuin-
ka työnteko maistuu.

Heikki Laine Koulutus
Logistiikka-alan ammatillinen koulutus.

Kokemus alalta
Vuonna 1999 tulin kaupungille töihin. 

Siitä lähtien olen ollut yhtäjaksoisesti 
näissä hommissa.
Työtehtävät

Hoidan liikuntapaikkoja; jalkapallokent-
tiä, uimarantoja, tennis- ja padel-kenttiä. 
Vähän muutakin.
Suhteeni tiehöylään

Olen ajanut höylää kerran, vuonna 1981 
isän polvella. Isä sai vuonna 1981 uuden-
karhean Katepillar-tiehöylän. Olin silloin 
kolmannella luokalla ja muistan kun hän 
tuli Teppanalan koulun pihaan höylää-
mään. Se oli hirveän iso. Halusin isona 
tietenkin tiehöylän kuljettajaksi. 
Vieläkö on paloa tiehöylän kuljettajak-
si?

Koskaan ei pidä sanoa ei. Kaikenlainen 
mikä kuluttaa fossiilisia polttoaineita, sa-

vuttaa ja haisee pahalle, on 
lähellä sydäntä. Olisihan 
se hienoa saada tiehöylä 
pihaan. Rouva saattaa toki 
olla eri mieltä. 

Mikä muuttunut työssä ja olo-
suhteissa vuodesta 1999?

Samalla tavalla laitetaan vettä kentälle 
ja se jäätyy. Koneet ovat tietenkin paran-
tuneet ja niitä käytetään monipuolisem-
min. 

Työprosesseja on muutettu, jolloin työ 
käy helpommin ja nopeammin. Esimer-
kiksi talvella ennen jäädyttämistä kentät 
tehdään todella tarkkaan tasaiseen kun-
toon. Silloin menee vähemmän vettä ja 
aikaa jäädyttämiseen.
Mitä haluat sanoa imatralaisille?

Kaikki ei tapahdu silmän räpäyksessä. 
Meitä on seitsemän tai kahdeksan hen-
keä töissä eri vuoroissa. Meidän pitää 
olla viikonloppuisin ja iltaisin töissä. Kaik-
ki hoidetaan, mutta ajallaan ja kaikelle on 
aina syy. 
Pidän työssäni eniten

Työn vapaudesta. Saa olla ulkoilmassa, 
ajella kansanhiihtolatuja nähdä ihmisiä. 

Mikä kuormittaa eniten?
Ensilumenladun hoidon alkuaika, kun 

tapellaan olosuhteita vastaan. Kun tie-
tää, että huomenna on taas kymmenen 
astetta lämmintä, niin tulee jo vähän 
uniin. Siihen auttaa taas ennakointi, että 
on riittävästi lunta ja tekee asiat tarpeek-
si ajoissa.
Talven kovin haaste?

Kyllähän se on tuo ensilumenlatu kovin 
haaste. 
Kansanhiihtolatu vai ensilumenlatu?

Kansanhiihtolatu. Luonto on ollut aina 
lähellä sydäntä. Ensilumenladussa ei 
ole mitään huonoa. Se on hieno homma, 
mutta kansanhiihtoladuille on ihmisillä 
pienempi kynnys mennä.
Asiakaspalaute

Sosiaalinen media on madaltanut kyn-
nystä antaa palautetta, niin hyvää kuin-
huonoa. Palautetta otetaan mielellään 
vastaan, toki on mukavampi saada posi-
tiivista palautetta.
Töiden jälkeen

Perhe-elämää, Amerikan au-
toja, traktoreita, rassausta, työ-
suhdesähköpyöräilyä. Yritän 
ajaa vähintään kerran viikossa 
pyörällä töihin, välillä pyöräi-
len myös vapaa-ajalla.

Koulutus
Metsuri ja metsäkoneen kuljettaja.

Kokemus alalta
35 vuotta kaivonkonetta, tukkirekkaa, 

tiehöylää, sora-autoa.
Työtehtävät

Talvisin tiehöylää, kesäisin kuorma-au-
toa ja muita teiden ylläpitoajoneuvoja, 
teiden ylläpitoa ja maanrakennustöitä
Suhteeni tiehöylään

Olen Kipan ainoa tiehöylän kuljettaja. 
Tiehöylän kanssa eka vuosi oli vähän 
haasteellinen. Tiehöylässä kuski istuu 
niin kuin kuorma-auton perälävan päällä. 
Se on aika pitkä tuo laiva. Käännöksissä 
on se hahmottaminen, että ei kaada lii-
kennemerkkejä ulkokurvista.  

Mikä on muuttunut työssä ja olosuh-
teissa 35 vuodessa?

Koneet ovat kehittyneet. Silloin kun 
aloitin, ne olivat aika meluisia, oli jäykät 
vivut ja huonot penkit. Nyt penkit ovat 
monesti parempia kuin henkilöautoissa. 
Työrytmi on muuttunut. Nykyisin on aika 
reipasta se työnteko. Ennen oli paljon pi-
demmät tauot. 

Nykyisin kaiken pitäisi tapahtua nyt ja 
heti. Pitäisi joka paikassa, joka katu olla 
yhtä aikaa aurattuna. Ennen jos ei tullut 
aura tänään, niin se tuli huomenna. 
Mitä haluat sanoa imatralaisille?

Malttia silloin kun lunta tulee ja kun 
näette tuon ison vehkeen. Kun on iso 
kone, saattaa jäädä pieni henkilö huo-
maamatta. Liukkaalla kelillä massa vie. 
Jos höylässä on terä ylhäällä, niin kyllä 
se useamman kymmenen metriä me-
nee, vaikka ei kulje kuin neljääkymppiä. 
Kuolleita kulmia jää jonkin verran. Terä 
on myös neljä metriä leveä, joten se tu-
lee autoa leveämpänä. Onneksi on vauri-
oilta vältytty tähän saakka.

Pidän työssäni eniten
Ainakin talvella työ on itsenäistä ja 

vapaata. Tehdään se oma alue noin 
kello ytheentoista tai kahteentoista 
saakka ja sitten tullaan jelppaamana 
kavereita, jos keretään. 
Mikä kuormittaa eniten?

Varmaan istumatyö ja tärinä. Muu-
ten istun tuolla kopissa siihen asti. 
Kun yritetään hyödyntää hiljainen 
aika liikenteessä aloittamalla kahdelta 
aamuyöllä, niin pääsen ensimmäisen 
kerran kahville kuuden puoli seitsemän 
aikaan. 
Talven kovin haaste?

Viime talvena kun pari viikkoa lähdet-
tiin melkein joka yö kahden aikaan, niin 
alkoi nukkumatti kutsumaan välillä. Sitä 
ei voi etukäteen tietää. Mutta ihan hyvin 
se meni.
Tiehöylä vai kuorma-auto?

Molemmat käy. 
Asiakaspalaute

Se hyöty siitä on, että jos joku valittaa 
liukkaudesta tai auraamattomasta tiestä, 
niin se tehdään.

Töiden jälkeen
Harrastuksena mökkeily ja metsästystä 

millon kerkee. Koiran kanssa aika paljon 
lenkkeillään. Lenkit vaihtelee kolmesta 
kymmeneen kilometriin. Mökillä puun 
tekoa, sienestystä ja marjastusta. Siinäpä 
se.

Kipa hoitaa kentät ja ladut, tiet ja torit, keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella
Liikuntapaikkahoitaja Kimmo 
Korhonen, Ikä 50 vuotta. 

Kimmo Korhosen isää 
Olavi Korhosta haas-
tateltiin Wihuri Oy Wit-
raktorin mainoslehteen 
vuonna 1981 (3/81), 
kun Imatran kaupunki 
hankki tiehöylän. imatra.fi/kipa

Lue lisää:

Tiehöylän ja kuorma-auton 
kuljettaja Matti Lemmetty, 
Ikä 55 vuotta.
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K aavoitus ohjaa kaupungin raken-
tumista. Kaavoilla määritellään siis 
esimerkiksi se, mihin rakennetaan 

asuintaloja, mihin yrityksille soveltuvia 
tiloja ja mitkä alueet jätetään kokonaan 
rakentamatta.

Kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan 
kaavojen sisältöön useissa kaavoituspro-
sessin vaiheissa. Se vaatii kuitenkin pien-
tä valveutuneisuutta.

– Kaavojen vireille tulosta ja eri vaiheis-
ta tiedotetaan kaupungin verkkosivuil-
la sekä Uutisvuoksessa. Näitä kanavia 
kannattaa siis seurata, jos haluaa pysyä 
kärryillä kaavaprosesseista, kaavoitusin-
sinööri Timo Könönen kertoo.

Lisäksi kaavahankkeista tiedotetaan 
kirjeitse maanomistajia ja rajanaapureita, 
joiden alueita kaavamuutokset koskevat.

Kuntalaiset voivat kertoa mielipiteen-
sä kaavoituksen eri vaiheissa silloin, kun 
kaavat ovat nähtävillä. Kaavoista järjeste-
tään myös yleisötilaisuuksia. Niissä kaikki 
osalliset pääsevät keskustelemaan kaa-
van sisällöstä ja pohtimaan kaavan vai-
kutuksia.

– Kaavasuunnitelmista keskustelem-
me toki myös muulloin kuin yleisötilai-
suuksissa. Meitä voi lähestyä esimerkiksi 
puhelimitse tai sähköpostilla, Könönen 
sanoo.

Kaupunki
säästää energiaa

Kylälainaamo 
ja kimppakyytejä

Valaistusta vähennetään, lämmityk-
sestä nipistetään.

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hank-
keessa etsittiin monipuolisia 
ratkaisuja päästöjen vähentämi-
seen maaseudulla.

Liisa Hupli-Oinonen

Jonna Mielonen-Jumisko

T ulevana talvena energian kulutukseen on kiinnitettävä 
huomiota erityisen paljon.

Imatran kaupunki osallistuu energiasäästötalkoisiin ja 
on muun muassa mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas 
–kampanjassa.

– Kaikkien on kannettava vastuuta ja mietittävä konkreettisia 
energiasäästötoimia, vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden tote-
aa.

Kaupungin kiinteistöjen valaistuksen ohjeistuksia ja lämpöti-
loja tarkastellaan koko talvikauden.

Uimahallissa suljettiin jo höyrysaunat kulutuksen minimoimi-
seksi. Perinteiset saunat pidetään käytössä. Vastaavasti jäähalli 
suljetaan kuukaudeksi touko-kesäkuussa.

J uuri päättyneen ilmastohank-
keen tavoitteena oli etsiä hyviä 
käytänteitä ilmastotyön tekemi-

seksi maaseudulla.
Niitä löytyikin tukku. Konkreettisim-

pana kenties kylälainaamo, joka pe-
rustettiin tämän vuoden kesäkuussa 
Utulan kyläkauppaan Ruokolahdelle.

Kylälainaamon lisäksi hanke teet-
ti pilottityönä rakennuksen kierrä-
tysmateriaalista. Yksi konkreettinen 
tulos on yksityisautoilun vähentämi-
seen tähtäävä kimppakyytisovellus, 
jota Hinku-hanke toteutti yhteistyös-
sä Lappeenrannan kaupungin kans-
sa.

– Sovelluksen testiversio löytyy 
osoitteesta kimppakyydit.com, ker-
too hankevetäjä Tanja Nyholm.

Konkreettisten tuotosten lisäksi 
hankkeessa kerrytettiin ja jaettiin run-
saasti tietoa webinaareissa, tutustu-
misretkillä sekä muissa tapahtumis-
sa.

Hankkeen tuloksista on koottu mal-
likortteja, joita kuka tahansa voi hyö-
dyntää. Kortit on koottu hankkeen 
verkkosivuille.

• Kiinteistöautomaation 
optimointi.

• Visuaalisen valaistuksen 
minimointi.

• Kiinteistöjen lämpötilojen 
lasku yhdellä asteella.

• Aurinkovoimaloiden raken-
taminen noin 15 kiinteistöön.

• Led-valaistuksen lisää-
minen mm. kiinteistöissä 
huoltotöiden yhteydessä.

• Jäähallin sulkeminen 
toukokuussa 2023 noin 
kuukaudeksi.

• Uimahallin höyrysaunojen 
sulkeminen.

S ähkönkulutuksessa säästämi-
nen on nykyihmiselle han-
kalaa, kun jokainen laite 

tuntuu käyttävän sähköä. Ko-
tona ruoka vie sähköä säily-
tyksessä, valmistuksessa ja 
tiskaamisessa. 

Kylmälaitteisiin voi laittaa 
lämpömittarit, niin lämpöti-
lan tarkkailu ja säätäminen on 
helpompaa. Jääkaapin siivoaminen 
säännöllisesti vähentää hävikkiä ja tuo säästöjä.

Ruoan valmistus ilman sähköä suosii salaatteja, joihin proteii-
nin saa vaikkapa edullisista papu-herne-linsseistä, kuivana tai 
käyttövalmiina 380/230g kartonkipakkauksina.

En juurikaan keitä ruokaa, kuten pastaa, riisiä ja perunaa. Kor-
vaan tämän syömällä kaura-, ruis- ja ohraleipää  (- ilman lei-
vänpaahdinta). Kananmunia voi keittää kerrallaan ison määrän 
ja pitää valmiina jääkaapissa.

Kotona tuuletus ja ilmanvaihto on hyvä juttu, mutta talvella 
lämpöä saattaa vuotaa turhaan harakoille. Imatran kaupun-
gintalolla on lainattavissa ilmaiseksi yksi lämpökamera, jolla 
voi kotona katsoa esim. seinät, ikkunan- ja ovenpielien tiivis-
tämistarpeita. Ikkunoiden huurtumisesta saa myös palautetta 
tiivistystarpeesta tai ilmanvaihdon riittämättömyydestä. Nyt 
on meneillään valtakunnallinen energiansäästökampanja as-
tettaalemmas.fi, jossa on monia vinkkejä energian säästöön ja 
mm. tarkastuslista omatoimiseen kodin huoltoon ja ylläpitoon.

Myös kodin lämmitysmuotoon kannattaa kiinnittää huomiota. 
Kodin energiaremonteista löytyy asiaa muun muassa Imatran 
ympäristötoimen Youtube-kanavalta löytyvältä videolta, joka 
on kuvattu Imatran ja Lappeenrannan energianeuvonnan se-
minaarissa tänä syksynä. Videolta löyty vinkkejä kotien hake- ja 
pellettilämmitykseen, maalämmitykseen sekä aurinkosähkös-
tä ja ilmalämpöpumpuista. Videossa kuva tulee mukaan viiden 
minuutin kohdalla.

Jani Männikkö
Imatran kaupungin ilmastokoordinaattori

Sähkölaskun taklausta:

Esimerkkeinä vähäsähköinen 
ruoanlaitto ja energiaremontit

KOLUMNI

IMATRAN ENERGIANSÄÄSTÖKEINOJA

Valaistusta voidaan vähentää kohteissa, joissa vähentäminen ei vai-
kuta turvallisuuteen.

Napinkulman kaavamuutos etenee.

1Toteuttajat: Imatran ja  Lap-
peenrannan seudun ympäris-
tötoimet.

2Hankeaika: 1.3.2020 – 
31.12.2022 .

3Rahoitus: 350 000€ .

4Rahoittaja: Kaakkois-Suo-
men ELY-keskus, Man-
ner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelma .

HINKUA
ETELÄ-KARJALAAN

Imatra.fi/hinkuaetelakarjalaan

Lue lisää:

imatra.fi/kaavoitus

Lue lisää:

Kaavoituksen avulla 
luodaan uutta kaupunkia

Kuntalaisen mielipiteitä kuullaan 
useaan otteeseen kaavoitusproses-
sin aikana.

Jonna Mielonen-Jumisko

youtube.com, hakusana Imatran seudun ympäristötoimi

Lue lisää:

AJANKOHTAISTA 
KAAVOITUKSESSA

• Napinkulman asemakaavan 
muutos 
- Rakennusinventointi valmistui 
syksyllä. 
- Tavoitteena on viedä kaava hy-
väksymiskäsittelyyn loppuvuoden 
2022 aikana.

• Ukonniemen loma-asuntoalueen 
asemakaavan muutos 
- Tavoitteena on viedä kaavaehdo-
tus kaupunkikehityslautakunnan 
käsittelyyn ja asettaa sen jälkeen 
yleisesti nähtäville loppuvuoden 
2022 aikana.

• Ritikankosken asuinalueen ase-
makaava ja asemakaavan muutos  
- Tavoitteena on asettaa kaava-
luonnos nähtäville alkuvuoden 
2023 aikana, mutta sitä ennen 
käydään neuvotteluja maanomis-
tajien kanssa.

• Linnankosken aurinkovoimalan 
asemakaava ja asemakaavan 
muutos  
- Tavoitteena on asettaa kaava-
luonnos nähtäville loppuvuoden 
2022 aikana.
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Liikuntaneuvonnasta löytyy uusi inspiraatio

Ikäihmisille tasapainoharjoituksia
ja lihaskuntojumppaa

Lasten 
liikuntamassa 
iloa ja leikkiä

Neuvonnassa etsitään jokaiselle so-
pivaa tapaa lisätä liikuntaa.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuvat: Anitta Arpiainen ja  
Jonna Mielonen-Jumisko

O nko oma liikkumisesi jäänyt vii-
me aikoina liian vähäiseksi, tai 
onko sinulla herännyt huoli lä-

heisen elintavoista?

Ikäihmisille järjestetään monipuolista liikuntaa. Jokainen voi liikkua oman jaksamisensa mukaan.

Suositut liikuntamaat kannustavat lapsia liikkumaan ja leikkimään.

Kuntosaliliikunta on yhä suositumpi liikkumisen muoto.

Liikuntapalveluiden liikuntaneuvonta 
voisi olla oikea paikka aloittaa.

– Neuvontaa on tarjolla niin perheil-
le kuin aikuisille, liikunnanohjaaja Riitta 
Pellinen kertoo.

Kaupungin tarjoama liikuntaneuvonta 
on maksutonta.

Neuvontaa ryhmässä

Tammi-helmikuussa aikuisten liikun-
taneuvontaa järjestetään pienryhmässä. 

Ryhmäliikuntaneuvonta kokoontuu ker-
ran viikossa viiden viikon ajan.

– Ryhmä on tarkoitettu sellaisille työi-
käisille, joilla arjen aktiivisuus on vähäis-
tä. Ryhmään otetaan enintään kahdek-
san henkilöä, liikunnanohjaaja Marjo 
Hiltunen sanoo.

Kokoontumisissa keskustellaan liikun-
nasta ja mietitään yhdessä tapoja, joiden 
avulla arkeen voi lisätä aktiivisuutta.

– Jokaiseen kokoontumiseen sisältyy 
myös kaikille sopiva, noin kahdenkym-

menen minuutin mittainen liikuntatuokio, 
Hiltunen lupaa.

Tarjolla myös yksilöneuvontaa

Liíkunta- ja elintapaneuvontaa järjeste-
tään myös perinteisenä yksilöneuvonta-
na. Sitä tarjotaan niin perheille kuin yksit-
täisille aikuisille.

Perheille suunnatussa liikuntaneuvon-
nassa pyritään lisäämään perheen yh-
teistä arkiaktiivisuutta.

– Pohdimme yhdessä, mikä tukisi per-
heen liikkumista. Kannattaa muistaa, että 
liikkua voi monella tavalla – esimerkiksi 
yhteinen hippa kotipihalla tai metsäretki 
ovat oikein hyviä liikuntamuotoja, liikun-
nanohjaaja Suvi Seppänen vinkkaa.

Aikuisten liikuntaneuvonta on suunnat-
tu heille, jotka tarvitsevat tukea liikunnan 
aloittamiseen.

– Se ei ole tarkoitettu aktiiviliikkujille, 
Pellinen muistuttaa.

Liikunnan lisäksi liikuntaneuvonnassa 
pohditaan myös keinoja muuttaa elin-
tapoja terveellisemmiksi. Asiakkaiden 
kanssa voidaan keskustella esimerkiksi 
unen tai ruokavalion merkityksestä hy-
vinvointiin.

Asiakkaille voidaan tehdä tarvittaessa 
kehonkoostumusmittaus.

Ikäihmisille järjestetään uimahalli-ur-
heilutalolla koko talven ajan kuntosa-
liharjoittelua, vesijumppaa ja seniori-
jumppaa. 

Voimaa vanhuuteen -ryhmä on tar-
koitettu kotona asuville yli 75-vuoti-
aille, joiden itsenäinen selviytyminen 
arjessa on vaikeutunut iän tuomien 
haasteiden myötä. Ryhmä kokoontuu 
kahdesti viikossa kahdeksan viikon 
ajan. 

Ikäihmisille on suunnattu myös Py-
sytään pystyssä -ryhmä. Ryhmässä 

käsitellään erilaisia teemoja, joiden 
avulla kaatumisia voi ennaltaehkäistä.

– Jokaiseen kokoontumiseen kuu-
luu pieni teoriaosuus, voimaharjoitte-
lua kuntosalilaitteilla sekä tasapainoa 
kehittäviä harjoitteita, Riitta Pellinen 
kertoo.

Ohjattujen ryhmien lisäksi ikäihmiset 
pääsevät liikkumaan Ukonniemi-aree-
nalla joka maanantai ja torstai. Siellä 
järjestettävät liikuntatunnit ovat ohjat-
tuja, mutta paikan päällä on mahdolli-
suus liikkua myös omaan tahtiin.

Lasten suositut liikunta- ja vesilii-
kuntamaat jatkavat toimintaansa ke-
vätkaudella. 

Liikuntamaa-tapahtumassa per-
heet liikkuvat omatoimisesti. 

– Liikunta- ja vesiliikuntamaiden toi-
minta on valvottua mutta ei ohjattua, 
liikunnanohjaaja Suvi Seppänen ker-
too.

Tapahtumat järjestetään yhteis-
työssä imatralaisten liikuntaseurojen 
kanssa. Pääsyliput ostetaan lipun-
myyntiautomaateista.

imatra.fi/elintapaohjaus
imatra.fi/liikunta

Lue lisää:

Lasten liikuntamaa ja 
vesiliikuntamaa 
• aikataulu: imatra.fi/liikuntamaa
• maksu: uimahallimaksu tai urhei-

lutalon käyttömaksu
Ryhmäliikuntaneuvonta
• kokoontuu kerran viikossa 

19.1.–16.2.
• lisätietoja ja ilmoittautuminen 

liikunnanohjaaja Marjo Hiltunen
• maksuton

Voimaa vanhuuteen 
75 + -ryhmä
• kokoontuu kahdesti viikossa 

23.1.–23.3.
• lisätietoja ja ilmoittautuminen 

liikunnanohjaaja Riitta Pellinen
Ikäihmisten 
Pysytään pystyssä -ryhmä
• kokoontuu 18.1.–29.3.
• lisätietoja ja ilmoittautuminen 

liikunnanohjaaja Riitta Pellinen
Ukonniemi-areenan 
liikunta ikäihmisille
• kokoontuu maanantaisin ja 

torstaisin 
• maksuton, ei ennakkoilmoittau-

tumista
 

Liikunnanohjaajien yhteystiedot
• Suvi Seppänen p. 020 617 5356 
• Marjo Hiltunen p. 020 617 7286 
• Riitta Pellinen p. 020 617 7202
• sähköposti: 

etunimi.sukunimi@imatra.fi

TÄRPPEJÄ TALVEN 
LIIKUNTAAN
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Keväällä Teatteri Imatrassa näh-
dään yhden miehen show, jossa voi 
tapahtua mitä tahansa.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuvat: Lauri Aapro, Arttu Muukkonen 
ja Jonna Mielonen-Jumisko

E nsi toukokuussa näyttelijä Kari Kin-
nari nousee Teatteri Imatran laval-
le viimeistä kertaa vakituisena teat-

terin näyttelijänä.
Luvassa on Kinnarin päättäjäisnäytel-

mä, yhden miehen show, jonka käsikir-
joittaminen on haastatteluhetkellä vielä 
meneillään.

Nimi esityksellä jo on: Reitillä. Ohjaaja-
na toimii luotettu kollega Antti Laine.

Näytelmässä kuljetaan rastilta toiselle. 
Rastilla voi tapahtua mitä vain, suunnis-
tus sitoo tarinan yhteen, Kinnari kertoo.

– Tiedossa on vauhtia ja vaarallisia ti-
lanteita. Ainakin niin paljon kuin tämän 
ikäisen kroppa kestää, Kinnari naurahtaa.

Vauhti paranee

Kinnarin näyttelijänuralle tulee ensi 
vuonna mittaa 40 vuotta. Siitä yli 30 hän 
on viettänyt Imatralla.

– Alun perin tulin tänne muutamaksi 
vuodeksi. Hieman venähti.

Mikä hänet sai jäämään kaupunkiin?
– Työt, ensisijaisesti. Tulin vuonna 1989, 

Kari Kinnari
suunnistaa
eläkepäiville
ja 1990-luvun lama melkein lopetti näyt-
telijöiden liikkuvuuden. Uusia paikkoja ei 
ollut juurikaan tarjolla.

Ei niin, että ratkaisu olisi huonolta tun-
tunut: Imatra on ollut hyvä kaupunki 
työskennellä ja asua.

Uralle on mahtunut paljon onnistumisia 
ja mielenkiintoisia rooleja, Kinnari kertoo. 
Esimerkiksi viiden vuoden välein vietetyt 
taiteilijajuhlat ovat jääneet mieleen.

Myös puheterapeutti Lionel Loguen 
rooli tänä syksynä nähtävässä Kuninkaan 
puhe -näytelmässä on ollut mieluinen.

– Tuntuu, että vauhti vain paranee am-
matillisesti, mitä enemmän vuosia on 
takana. Kai sitä on jotain oppinut, ainakin 
tunnistamaan omat kykynsä, vahvuuten-
sa ja heikkoutensa.

Enemmän aikaa suunnitella

Mittava ura tulee siis päätökseensä ensi 

kevään jälkeen. Sen jälkeistä elämää Kin-
nari ei ole suunnitellut – tai ainakaan hän 
ei suunnitelmiaan kerro.

– Ainakin minulla tulee olemaan enem-
män aikaa suunnitella ja miettiä, mitä 
tekisi. Näytteleminen jää varmasti hyvin 
paljon vähemmälle. Ehkäpä alan so-
me-ammattilaiseksi tai ammattiurheili-
jaksi, tai kirjoitan muistelmat, Kinnari vir-
nistää.

Edessä on elämänmuutos, mutta hai-
keutta Kinnari ei tunne. Hän ajattelee 
päässeensä mukaan moneen ja saa-
neensa käyttää kykyjään niin monipuoli-
sesti kuin se on ollut mahdollista.

Haikeuden sijaan hän kertoo tsemp-
paavansa itseään kohti viimeistä työtal-
vea: hänellä on ollut tapana juosta työ-
matka, puolitoistakilometriä suuntaansa.

– Tänä syksynä olen ajatellut, että ensi 
syksynä en enää tätä juokse. Juoksen sit-
ten jossain muualla.

• 64-vuotias näyttelijä.
• Syntynyt Laihialla.
• Opiskellut historiaa Turun yliopis-

tossa ja näyttelijän työtä Lundis-
sa Ruotsissa.

• Aloitti näyttelijän uransa Riihimä-
en teatterissa vuonna 1983.

• Teatteri Imatran näyttelijä vuo-
desta 1989 lähtien.

KARI KINNARI

Alun perin tulin tänne muu-
tamaksi vuodeksi. Hieman 
venähti.
Kari Kinnari
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Osmo Ikonen & Lenni-Kalle 
Taipale

Pe 9.12.2022 

Maamme merkittävimpiin muusikoihin 
lukeutuvat Osmo Ikonen ja Lenni-Kalle 
Taipale yhdistävät ensimmäistä kertaa 
joulusesonkinsa ja suuntaavat Joulurie-
ha -kiertueelle. Mielenkiintoisessa oh-
jelmistossa kuullaan tuttuja joululauluja, 
esimerkiksi Sydämeeni joulun teen, All I 
Want For Christmas Is You ja Sika.

Osmo Ikonen on tuttu lukuisista TV-oh-
jelmista, viimeisimpänä suositusta Suo-
miLovesta. Lenni-Kalle Taipale puoles-
taan kuuluu Suomen työllistetyimpien 
kapellimestarien kaartiin. 

Tähän kaksikkoon kun lisätään mukaan 
nuori rytmi-nero Joonas Kaikko, on seik-
kailu joulumusiikin maailmassa valmis 
alkamaan!

Imatra 75 vuotta: 
”Juhlavuoden tähtisumua”

Su 1.1.2023 ja ma 2.1.2023 

Salonkimusiikkia, operettisävelmiä, 
wieniläisvalsseja sekä muotitaiteilija Juk-
ka Rintalan suurten juhlapukujen näytös.

Gaalakonsertissa esiintyvät Angelika 
Klas (sopraano), Tomi Metsäketo (teno-
ri), Jukka Nykänen (piano) sekä Jukka 
Nykäsen kvintetti, johon kuuluvat Mervi 
Myllyoja (viulu), Heikki Pohto (puupu-
haltimet), Hannu Rantanen (saksofoni) ja 
Mongo Aaltonen (lyömäsoittimet).

Konsertit aloittavat Imatra 75 vuotta 
-juhlavuoden. Lue lisää tämän lehden 
sivulta 6-7.

Yona

La 11.2.

Yona on todellinen oman tiensä kulkija. 
Yhteensä kahdeksan studioalbumia jul-

kaissut ja lukuisten muiden artistien le-
vyillä vieraillut kameleonttimainen artisti 
leikittelee taidokkaasti musiikin ja lyriikan 
eri genreillä luoden ajatonta, eklektistä 
poptaidetta.

 Dynaamisista live-esiintymisistä tunne-
tun Yonan musiikki soi trion käsissä sol-
juvana, voimallisena ja alati muuttuvana 
virtana, joka vetää kuulijansa mukaan ja 
saa hetkeksi kaiken muun katoamaan. 
Yona tähdittää myös tuoreinta Vain Elä-
mää -kautta.

Samuli Putro

Pe 17.3.

Samuli Putro kiertää kevään ja kesän 
aikana konserttisaleja ja festareita. Imat-
ran konsertti on Automatka Ruotsiin –
kiertueen ensimmäisiä esiintymisiä.

Ennen kiertuetta Putrolta ilmestyy uusi 
albumi, jonka alkusanoista kiertueen ni-
mikin on poimittu.

Putron mukana kiertueella on hänen 
uudistunut bändinsä, jossa soittavat Ten-
ho Mattila ja Miikka Heikkinen.

Edith Piafin tarina vie keväällä
Pariisin boheemeille kaduille

Joulun sävelmiä, ikivihreitä ja juhlahumua

Pikku Hiisi -näyttämölle nousevat 
kaikille tutut Hölmöläiset.

Kulttuuritalon Virran loppuvuoden 
konserteissa soivat joululaulut, tan-
got ja juhlamusiikki.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuva: Lauri Aapro

teatteri-imatra.fi 

Lue lisää:

Edith Piafin roolissa näh-
dään Hanna Kaskela.

Jonna Mielonen-Jumisko

• La 25.2. Kertokaa se hänelle 
Tenori Jyrki Anttila laulaa Tapio 
Rautavaaran ja Mauno Kuusiston 
kauneimmat laulut.

• La 22.4. Joutsenlaulu 
Musikaali Ollista, Jussista ja Yöstä.

KEVÄÄN TÄRPIT

kulttuuritalovirta.fi 

Lue lisää:

Lenni-Kalle Taipale ja Osmo Ikonen tekevät joulukiertueen.

Yona on todellinen oman tiensä kulkija. 

T eatteri Imatran kevään suuri mu-
siikkinäytelmä kertoo ranskalaisen 
laulajatähden Edith Piafin elä-

mästä. 
Piaf - Pikkuvarpunen -musiikkinäytel-

mässä kuullaan lukuisia Piafin ikivihreitä 
kappaleita. 

– Ensi vuonna Piafin kuolemasta tulee 
kuluneeksi 60 vuotta, joten nyt tuntui so-
pivalta hetkeltä tuoda näytelmä Imatral-
le, teatterinjohtaja Timo Rissanen sanoo. 
Rissanen ohjaa näytelmän.

Piafin suuressa roolissa nähdään näyt-
telijä Hanna Kaskela. Rooli on Kaskella 
rakas ja tärkeä.

– Parikymmentä vuotta sitten soitin 
viulua musiikkiopiston jousiorkesterissa, 
joka kiersi Ranskassa esiintymässä. Vii-
meinen kappale oli Non, je ne regrette 
rien, Piafin ikoninen kappale. Laitoin viu-
lun sivuun ja nousin laulamaan kappa-
letta orkesterin solistina. Ranskalainen 
yleisö tunnisti kappaleen jo ensimmäi-
sistä tahdeista ja lauloi mukanani viimei-
sen kertosäkeen. Kappale tuntui olevan 
heille kuin kansallishymni, Kaskela muis-
telee.

– Edithin elämä oli kaikesta loisteesta 
huolimatta rankka ja traaginen. Näytel-
mässä synkkyyden rinnalla on paljon 
huumoria ja valoa, joka kajastaa pimey-
den läpi, Kaskela sanoo.

Teatterin Pikku Hiisi -lavalla seikkailevat 
keväällä puolestaan Hölmöläiset.

Näytelmän koostaa Ulla-Maija Järnst-
edt yhdessä Antti Laineen ja työryhmän 
kanssa. Järnstedt myös ohjaa näytelmän.

– Hölmöläisten tavat voivat hyvin tänä-
kin päivänä. Vastaavia kommelluksia voi 
tapahtua hyvinkin lähellä, ehkä kotonasi 
tai vaikkapa naapurissa, Järnstedt vihjaa.

Näytelmän suositusikäraja on 3 vuotta.

Kuva: Saku Tiainen
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• Piaf – Pikkuvarpunen 
Ensi-ilta suurella näyttämöllä 4.2.

• Tähtihaastattelussa 
Aku Hirviniemi 14.2. suurella näyt-
tämöllä

• Hölmöläiset 
Kantaesitys 23.3. Pikku Hiisi -näyt-
tämöllä

• Kaikki äitini, kaikki tyttäreni 
Vierailu 15.3. suurella näyttämöllä

• Juoksuhaudantie 
Vierailu 19.4. suurella näyttämöllä

• Reitillä 
Kantaesitys 5.5. suurella näyttä-
möllä

TEATTERI IMATRAN
KEVÄTKAUSI
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Imatran kirjastot järjestävät tulevan 
vuoden aikana keskustelutilaisuuksia. 
Tilaisuuksissa keskustellaan kuntalai-

sille tärkeistä aiheista, isoista tai pienistä.
Ensimmäisen keskustelun aiheena on 

kulttuuri Imatralla: onko Imatra kulttuuri-
kaupunki, ja miltä kulttuurin tulevaisuus 
kaupungissa näyttää.

– Aihe valikoitui sen perusteella, että 
mielestämme keskustelua kulttuurin ti-
lasta ja tulevaisuudesta ole käyty viime 
vuosina. Tässä on hyvä tilaisuus aloittaa 
keskustelu, kirjastoasiantuntija Ari Sa-
reslahti toteaa. 

Imatran kirjastot tuovat kuntalaisten
ääntä kuuluviin keskustelutilaisuuksilla

Tilaisuuksissa käsitellään ajankoh-
taisia, imatralaisille tärkeitä aiheita.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuvat: Jonna Mielonen-Jumisko 
ja Heikki Turppo

Tavoite lisätä ymmärrystä

Keskusteluihin kutsutaan osallistumaan 
niin päättäjiä, viranhaltijoita, asiantuntijoi-
ta kuin tavallisia kuntalaisia.

Jokaisen keskustelijan näkemys on 
yhtä tärkeä – tavoite on synnyttää aitoa 
keskustelua ja tuoda esiin näkökulmia, 
lisätä ihmisten ymmärrystä asioista.

Kirjastossa järjestetään tulevana tal-
vena erityisen paljon musiikkitapahtu-
mia.

15.12. pääkirjastossa pitää joulukon-
sertin Repocalyptica-duo. Duo soittaa 
musiikkia laidasta laitaan: Mokomasta 
Modern Talkingiin ja perinnehevistä 
Beethoveniin. 

Saija Repo (sello) ja Aleksi Keränen 
(kitara) ovt soittaneet ja keikkailleet 
yhdessä pian kymmenen vuoden 
ajan. Joululauluohjemisto on kuulunut 

duon repertuaariin alkumetreiltä asti.
Viikkoa myöhemmin, 22.12., kirjastos-

sa esiintyy MeriTuuli. MeriTuuli on kah-
den kitaristilaulajan yhtye, joka soittaa 
sielukasta ja samalla voimakkaan tart-
tuvaa folkpoppia.

Bändin ytimessä ovat kaksoissisa-
rukset Meri ja Tuuli Wallenius. Kak-
sikko kirjoittaa kappaleensa itse. 

MeriTuuli on julkaissut kaksi albumia, 
yhden EP:n ja uutta musiikkia syksyllä 
2022.

Yhteisymmärrystä ei haeta, eikä myös-
kään konkreettisia toimenpiteitä.

Jokaisesta tilaisuudesta tehdään yh-
teenveto. Siinä ei kuitenkaan eritellä sitä, 
mitä kukakin keskustelija on sanonut. 
Näin varmistetaan keskustelun luot-
tamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen 
uskaltaa kertoa omat kokemuksensa ja 
ajatuksensa.

– Tarkoitus ei ole tuoda esiin yksittäis-
ten henkilöiden mielipiteitä, Sareslahti 
sanoo.

Kerro hyvä keskustelunaihe

Tilaisuudet täyttävät kirjastojen lakisää-
teistä demokratiatehtävää: kirjastolain 
mukaan kirjastojen on edistettävä yhteis-
kunnallista ja kulttuurillista vuoropuhelua.

Keskustelut jatkuvat vuoden 2023 lop-
puun. Loput aiheet ovat vielä pohdinnas-
sa. 

– Keskusteluaiheet valikoituvat meille 
tulleiden toiveiden perusteella. Ajatuksia 
ja toiveita voi kertoa meille vaikkapa säh-
köpostitse, Sareslahti toteaa.

Keskustelut järjestetään osana Minun 
kuntani – kirjasto yhteisten asioiden kes-
kustelufoorumina ja medialukutaidon tu-
kijana -hanketta. Hanke pyrkii lisäämään 
kuntalaisten luottamusta lähihallintoon 
ja edistämään ihmisten välistä vuorovai-
kutusta.

Mukana on seitsemän kirjastoa ja Cul-
tura-säätiö. Hanketta koordinoi Lahden 
kaupunginkirjasto. Aluehallintovirasto on 
myöntänyt hankkeelle demokratia-avus-
tusta yhteensä 65 000 euroa.

Tule keikalle kirjastoon!

imatra.fi/kirjasto 

Lue lisää:

MeriTuuli on Meri ja Tuuli Walleniuksen muodostama duo.

Kirjastonhoitaja Jesse Lindström (vas.) ja kirjastoasiantuntija Ari Sareslahti suunnittelevat 
keskustelutilaisuuksia yhdessä.

Kirjojen lainauksen lisäksi kirjastoissa tapahtuu paljon muutakin. Tulevat keskustelutapahtumat ovat hyvä esimerkki kirjaston yhteiskunnal-
lisen tehtävän täyttämisestä.

Imatran kauppataksilla pääsee hel-
posti kotiovelta kauppaan ja takai-
sin. Taksi ajaa maanantaisin, kes-

kiviikkoisin ja perjantaisin aamu- ja 
iltapäivävuorot. Aamupäivän kuljetus 
lähtee liikkeelle noin kello 9 ja palaa 
noin kello 11. Iltapäivällä kyyti starttaa 
noin kello 14 ja palaa noin kello 16. 

– Kauppataksia voivat hyödyntää 
aivan kaikki kyytiä tarvitsevat. Käyt-
täjissä on paljon ikäihmisiä, mutta 
palvelu on avoin ihan kaiken ikäisille, 
kunnossapitoinsinööri Kaisa Pohjola 
muistuttaa. 

Kyyti on tilattava viimeistään matka-
päivän aamuna kello 8. Taksi maksaa 
5 euroa/suunta. 

Palvelun tarjoaa Imatran kaupunki 
yhteistyössä mukana olevien kaup-
pojen sekä Taksi Imatran kanssa. 

Imatran tapahtumakalenterista 
löytyy tapahtumia laidasta laitaan. 
Joulukuulle tiedossa on esimer-

kiksi konsertteja, liikuntaa ja näytte-
lyitä. 

Tapahtumia kalenteriin päivittävät 
tapahtumajärjestäjät itse. Kalenteri 
toimii myös heidän työkalunaan: siel-
tä näkee, mitä mihinkin ajankohtaan 
on suunniteltu, jolloin päällekkäi-
syyksien välttäminen on helpompaa. 

Tapahtumakalenterissa ilmoitta-
minen on maksutonta. Imatran ka-
lenterissa ilmoitetut tapahtumat jul-
kaistaan myös koko Etelä-Karjalan 
kattavassa tapahtumakalenterissa. 

Kauppataksi
kuuluu kaikille 

Tapahtuma-
kalenterista
ohjelmaa ja
ajanvietettä 

imatra.fi/kauppataksi 

Lue lisää:

tapahtumat.imatra.fi  

Lue lisää:
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K un parikymppinen Sanna Ojanne 
pakkasi tavaransa ja häipyi Imat-
ralta, hän kuvitteli pysyvänsä pois-

sa ikuisesti.
Elettiin 1990-luvun alkupuolta. Imatra 

oli pieni, Ojanne kaipasi elämältään jo-
tain muuta.

Nyt, lähes 30 vuotta myöhemmin, hän 
kuitenkin palasi. Paluun sai aikaan mie-
lenkiintoinen työ: Ojanne aloitti lokakuun 
lopulla Imatran kaupungin museointen-
denttinä.

– Muutama vuosi sitten syntyi ajatus, 
että jos taidemuseon intendentin työ 
joskus tulee hakuun, minä haen. Taisi 
olla korona-ajan seurausta. Ja tässä sitä 
ollaan.

Tunnettuutta ja yhteistyötä

Ojanne näkee taidemuseossa paljon 
mahdollisuuksia.

– Taidemuseo on täällä hieman huo-
maamaton. Minäkin toisinaan unohdin 
koko taidemuseon olemassaolon, vaikka 
olen alalla töissä ja Imatralta kotoisin. Tä-

Sanna Ojanne haluaa tuoda taiteen lähelle 
Taidemuseon intendentti on paluu-
muuttaja, joka ei koskaan uskonut 
palaavansa Imatralle.

Jonna Mielonen-Jumisko

män asian haluan muuttaa: haluan tehdä 
museosta näkyvämmän.

Hän toivoo, että museossa piipahdet-
taisiin vaikkapa kirjastoreissun ohessa. 
Nyt harva tuntuu tekevän niin, vaikka 
näyttelytila sijaitsee kirjaston vieressä 
eikä pääsymaksua ole.

Taikakeinoja tunnettuuden lisäämiseksi 
ei ole. Näkyvyys vaatii työtä, toimintata-
pojen kehittämistä ja aikaa.

Joitain toimenpiteitä Ojanne on jo suun-
nitellut. Viestintää ja markkinointia on te-
hostettava ja näyttelyjen suunnitteluun ja 
toteutukseen on tehtävä muutoksia, hän 
kertoo.

Myös yhteistyö eri tahojen kanssa voisi 
auttaa. Yhteistyötä voisi kehitellä esimer-
kiksi koulujen kanssa.

Taidetta ymmärtää jokainen

Ojanne toivottaa kaikki tervetulleiksi 
vierailemaan taidemuseossa.

– Yhä edelleen osa ihmisistä kokee tai-
teen jotenkin vieraana tai pelottavana. 
Museoon ei ehkä tulla, koska ajatellaan, 
ettei kuitenkaan ymmärrä teoksista mi-
tään.

Se on väärä käsitys, Ojanne sanoo. Yhtä 
ja ainoaa oikeaa tapaa ymmärtää taidetta 
ei ole. 

– Jokainen katsoo teoksia omasta nä-
kökulmastaan, ymmärtää ne omalla 
tavallaan. Riittää että tulee katsomaan, 
kokeilee, puhutteleeko tämä teos minua 
vai ei.

Vuoden 2022 näyttelytarjonnan päät-
tää valokuvaaja Mauri Keinäsen näyttely 
Abstraktia etsimässä, joka avataan ylei-
sölle 16.12.2022.  Keinäsen valokuvissa 
lähtökohta on luonto, mutta lopputulos 
on voimakkaasti abstrahoitu, ei-esittä-
vä, maalauksellinen. Näyttely on avoinna 
10.2.2023 saakka. 

Kevättalvella näyttelytilan valtaavat 

LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen 
opiskelijat opinnäytetyönäyttelyillään. 
Opinnäytteet ovat esillä jo totuttuun ta-
paan kahdessa erässä. Ensimmäinen 
ryhmä esittäytyy 24.2.–10.3. ja toinen 17.3.–
31.3.2023. 

Pääsiäisen jälkeen päästään nauttimaan 
perinteisestä puunveistotaiteesta moder-
nilla tvistillä. Jo usean vuoden ajan yhteis-

ten teosprojektien parissa työskennelleet 
kuvanveistäjät Jussi Valtakari ja Antti Ylö-
nen luovat teoksia, joissa Valtakarin mini-
kokoiset ihmishahmot yhdistyvät Ylösen 
jyhkeisiin, puun materiaalisuutta korosta-
viin muotoihin. Valtakarin yhteiskuntaa ja 
ajankohtaisia asioita lempeän huumorin 
kautta kritisoivat teokset kertovat tarinan 
Ylösen luomalla näyttämöllä

Imatran taidemuseon näyttelyissä kohtaavat 
vanhat konkarit ja tulevaisuuden tekijät

Kirsi Holstin teoksia on näytteillä 
Käytävägalleriassa. Kirsi Holsti, 
Harmonia, kunnianosoitus Bert 
Lindholmille, 2022, öljyväri kan-
kaalle

Jussi Valtakarin ja 
Antti Ylösen näyttely 
avautuu pääsiäisen 
jälkeen Taidemuse-
ossa. Jussi Valtakari 
ja Antti Ylönen, As-
teroidi, 2019, puu ja 
väri 

1Aloitti Imatran museoiden in-
tendenttinä lokakuussa.

2On opiskellut taidehistoriaa, 
yleistä kirjallisuutta ja taide-
kasvatusta Jyväskylän yliopis-

tossa.

3Siirtyi Imatralle Kajaanin tai-
demuseon intendentin tehtä-
västä.

SANNA OJANNE

Taidemuseo

• 16.12.2022-10.2.2023 Abstraktia 
etsimässä, Mauri Keinänen

• 24.2.–10.3. ja 17.3.–31.3. LAB-am-
mattikorkeakoulun kuvataiteen 
opinnäytteet 

• 11.4.–2.6. Jussi Valtakari ja Antti 
Ylönen

Käytävägalleria

• 3.1.—27.1. Caroline Hamilton-Mac-
Quarrie: Eläinveistoksia ja fan-
tasiaa

• 31.1.—3.3. Kirsi Holsti: Elämän 
värit. Öljyvärimaalauksia.

•  9.3. —29.3. Virta-opiston aikuis-
ten kuvataiteen kevätnäyttely. 
Piirustuksia ja grafiikkaa. Näyttely 
esillä myös Kulttuuritalo Virran 2. ja 
3. kerroksessa

•  6.4.—26.4. Virta-opiston kuvatai-
teen ja käsityön perusopetuksen 
sekä lasten kuvataideryhmien 
ja perhekuviksen kevätnäyttely. 
Näyttely esillä myös Kulttuuritalo 
Virran 2. ja 3. kerroksessa. 

• 3.5.—26.5. Imatran Klubitalon 
neulanreikä -ryhmä. Camera obs-
cura -valokuvia 

Kaupunginmuseo

• Katse katukuvaan - Rakennuksia 
Imatran katukuvassa eri vuosikym-
meninä.

TALVEN JA KEVÄÄN 
NÄYTTELYT

imatra.fi/museot

Lue lisää:
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Yleissivistävä koulutus 

Tavallisen tarhurin tupaillat, kevät (mak-
suton), 24.1.–18.4.2023
• Minustako mehiläistarhaaja? - Me-

hiläistarhauksen perusteet, 8.3.–
31.8.2023

• Villivihanneskurssi, 3.5. ja 24.5.2023
• Bake your cake - kakkukurssi helpot 

kakut, 1.-2.4.2023
• Bake your cake - kakkukurssi juhla-

kakkuja, 22.-23.4.2023 

Musiikki

• Musiikkiteatteria ja oopperaa kaikille 
-kurssi, 18.–19.3.2023

Kielet

• Tukiviittomat – jatkokurssi, 11.–
18.2.2023

• Italian helppo verbikurssi, 19.–
28.5.2023

• Italian tekstikurssi, 20.–28.5.2023

Tietotekniikka

• Googlen monet palvelut, 18.1.–
15.2.2023

• Tutustutaan omaan älypuhelimeen 
(Android), kevät, 2.–23.2.2023

• Valo- ja videokuvaus mobiililaitteella, 
6.–8.2.2023

• Windows 11:n uudet ominaisuudet, 
8.–22.3.2023

Kuvataiteet

• Luova värimaalaus, 9.1.–3.4.2023
• Sarjakuva II, 16–25-vuotiaille, 14.1.–

25.2.2023
• Koe ja kokeile kartonkigrafiikkaa 

kahtena viikonloppuna keväällä, 
21.1.–5.2.2023

• Koe ja kokeile kohokuviopainantaa 
kahtena viikonloppuna keväällä, 
18.3.–2.4.2023

• Kurkistuksia kuvataiteeseen – lasten 
kesäkurssi 7–8-vuotiaille, 5.–8.6.2023

• Kurkistuksia kuvataiteeseen – las-
ten kesäkurssi 9–12-vuotiaille, 12.–
15.6.2023 

• Kurkistuksia kuvataiteeseen – las-

ten kesäkurssi 7–12-vuotiaille, 19.–
21.6.2023

• Kuvataiteen kesäkurssi 13–16 vuotiaille 
nuorille, 12.–15.6.2023 

Kädentaidot

• Nyt virkataan!, 10.1.–21.2.2023
• Huonekalujen entisöinti ja verhoilu B, 

11.1.–5.4.2023
• Peltiä ja rautalankaa, 12.1.–13.4.2023

• Vieheidenvalmistus ja kalastus Imat-
ran lähivesillä, 12.1.–13.4.2023

• Toiveista totta ompelukurssi & kahvi-
pussien punonta, kevät, 18.1.–12.4.2023

• Metallisavesta koruksi, 27.1.–18.2.2023
• Himmeli, 2.2.–11.3.2023
• Lumivärjäys, 3.–4.2.2023
• Mosaiikkia kotiin ja puutarhaan, 

9.2.–30.3.2023
• Hurmaavat helmet, 7.3.–11.4.2023
• Ruostevärjäys, 10.–18.3.2023

• Värikkäät rasiat ja korut polymeeri-
massasta, 17.3.–1.4.2023 

• Lasten käsityö- ja muotoiluleiri, 
5.–8.6.2023

Tanssi ja liikunta

• Hathajoogaa etänä, 9.1.-3.4.2023
• Seniorilavatanssi, 12.1.–13.4.2023
• Liikkuva minä -opintopiiri yli 75 -vuoti-

aille, kevät, 23.1.–3.4.2023

Virta-opistosta löytyy jokaiselle jotain 

Haluatko oppia kakkuvirtuoosiksi, 
kiinnostavatko Googlen salat vai 
kutkuttavatko käsityöt? Katso tästä 
työväenopiston kevätkauden tärpit.

Sarianna Purtilo ja 
Jonna Mielonen-Jumisko

Joulun tunnelmaan voi virittäytyä mu-
siikkiopiston joulukonserteilla. Opiston 
perinteinen joulukonsertti järjestetään 
keskiviikkona 21.12 Karelia-salissa.

Ilman konsertteja ei tarvitse olla kevääl-
läkään - ohjelmassa on nimittäin useita 
isompia konsertteja ja pienempiä musiik-
kihetkiä. Musiikkiopiston konsertit ovat 
kaikille avoimia, tervetuloa viihtymään!

Musiikkiopiston 
kevätkauden konsertit

• Keskiviikko 1.2. Helmikuun helminau-
haa, Kahvila Virta              

• Tiistai 14.2. Ystävyyden konsertti, 
Kaleva-sali                

• Tiistai 14.3. Maalismusiikkia, Kale-
va-sali               

• Lauantai 1.4. Lastenkonsertti Mörri 
Möykyn suvi, Karelia-sali               

• Lauantai 1.4. Soitinpolku-tapahtuma, 
Kulttuuritalo Virta                   

• Keskiviikko 5.4. Huhtikuun hurmaa, 
Kahvila Virta              

• Tiistai 11.4. Heleä huhtikuu, Kale-
va-sali               

• Tiistai 25.4. Sävelten versoja, Konsert-
tihovi 

• Keskiviikko 3.5. Toukotahdit, Kahvila 
Virta             

• Tostai ja perjantai 4.-5.5. Virta-festarit, 
Karelia-sali             

• Tiistai 9.5. Tempo di Touko, Kaleva-sa-
li                

• Tiistai 23.5. Muskarin kevätjuhla, 
Karelia-sali               

• Keskiviikko 24.5. Musiikkiopiston 
kevätkonsertti, Karelia-sali    

Musiikkiopiston talvi ja kevät 
täyttyvät konserteista

Kyllästyttääkö kännykän tuijottelu? Meiltä löytyy päiviin muutakin tekemistä, vinkkaa Virta-opiston väki. Kuvassa osa opiston henkilöstöstä.

imatra.fi/virtaopisto

Lue lisää:
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