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Susanna Issakainen
rakentaa Imatran
elinvoimaa

Ivon aluetta
suunnitellaan  
arkkitehdin kanssa

Ukonniemen alue
kaipaa yhteistyötä
ja koordinointia

Maaliskuun
menovinkit
takasivulla!

Halusimme kasvattaa
lapset rauhallisessa
paikassa luonnon 
lähellä.
Henni Suvanto palasi Imatralle asuttuaan 14 vuotta 
muualla. Kaupunkiin vetivät rauha, tukiverkot ja 
jossain syvällä säilynyt Imatra-rakkaus.

”

Mainosliite



I
matran strategia nojaa elinvoi-
man kasvattamiseen.

− Nyt on aika ryhtyä tekoihin. 
Onneksi saimme tälle työlle 
hyvän koordinaattorin, kun elin-

voimajohtaja Susanna Issakainen 
aloitti tammikuussa, kaupunginjoh-
taja Matias Hilden toteaa.

Tekemistä ulotetaan jatkossa 
enemmän yli kaupungin vastuualue- 
ja yhtiörajojen. Uudenlaista yhteis-
työtä on aloiteltu myös kaupungin 
isompien työllistäjien kanssa.

− Olen kaupunkigeneralisti ja 
haluan katsoa kaupunkia ja palveluja 
kokonaisuutena, Issakainen toteaa.

Neljä teesiä
Issakainen on listannut neljä teesiä, 
mihin Imatralla tulisi keskittyä. Ne 
ovat yritysverkostot, työllistävä 
toiminta, positiivisen näkyvyyden 
kasvattaminen ja yritysystävällisyys.

− Ensinnäkin tarvitsemme kluste-
rityylistä verkostotoimintaa metsä- ja 
metalliteollisuuden, matkailun sekä 
kaupan aloille, jotta syntyisi lisää 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Kau-
pungin ja Imatran Seudun kehitysyh-
tiön (Kehy) rooli tässä on alkutuup-
paus, Issakainen sanoo.

Samoin työllisyyttä tukevaa toimin-
taa tarvitaan lisää. 

− Osaajia ei ole liikaa ja ihmisille 
pitäisi toisaalta löytää uusia työllis-
tymisen polkuja. Yksi hyvä tällainen 
toimenpide on uusi Osaamisesta 
elinvoimaa -hanke.

Imatra kaipaa lisää myös positii-
vista näkyvyyttä. Hyvistä teoista on 
pidettävä ääntä ja maksettua mark-
kinointia lisättävä. 

– Meidän kaikkien pitää harjoitella 
Imatran kehumista myös julkisesti!

Imatra Base Campin (IBC) mark-
kinointi on erinomaista, ja sen sato 
tulee juurruttaa. Tätä varten kaupun-
gissa on nyt kotiuttaja Heikki Laine. 

Issakainen työstää myös palvelu-
lupausta yhdessä Kehyn ja muiden 
toimijoiden kanssa.

− Olemme luvanneet, että yri-
tysten yhteydenottoihin vastataan 
kahden työpäivän aikana.

Keskustan kehittämiseen 
vauhtia
Imatran kaupunkistrategiassa  
luvataan panostaa Saimaa-Ukon-
niemen, Vuoksen ja Imatrankosken 
elinvoimaan. 

Vuoden alussa polkaistiin Imat-
rankosken kehittämistyö liikkeelle 
yrittäjien, Imitsin ja keskustan 
toimijoiden yhteisellä ideointitapah-
tumalla.

Nyt ideat on jaettu pienempien 
työryhmien jalostettavaksi. 

− Nopeita asioita tulee lyhyellä 
aikavälillä päätettäväksi. Esimerkiksi 
ajankohtaisia pikaparannuksia ovat 
kävelykadun esiintymislavan katteen 
uusiminen, alueen siistiminen ja 
kaupungintalon muutto, Issakainen 
luettelee. 

Meidän kaikkien 
pitää harjoitella 
Imatran kehumista 
myös julkisesti!
”

E
nsin on vuorossa 
Ivon alueen 
kiinteistöjen  
suunnittelu ja 
kunnostus.

– Arkkitehti Marja 
Luostarinen tulee käy-
mään alueella kanssamme 
ja siitä lähtee yhteistyö 
rakentumaan. Käytämme 
mielellämme kohteissa 
arkkitehtia, koska alueen 
rakennukset ovat suojel-
tuja, Ivonranta Ky:n yrittäjä 
Vesa Venäläinen kertoo.

Kaupunki vastaa katujen 
ja kunnallistekniikan sekä 
nykyisen tenniskentän lähi-
maastoon rakennettavien 
padelkentän, lasten leikki-
paikan ja lähiliikuntapaikan 
rakentamisesta. 

– Ivontien kunnallistek-
niikka on valmis ja alueen 
uusi huleveden purkulinja 
tehty Vuokseen. Kesällä vii-
meistellään Ivontien katu-
valaistus sekä asfaltointi. 
Sen jälkeen aloitetaan 
Egekrenin raitin ja Oikosu-
lun katujen kunnostami-
nen, kertoo rakennuttaja 
Henry Tapiola Mitralta.

Pidemmän aikavälin suunnitelmista 
isoin on Napinkulman ja tapahtuma-
tarjonnan kehittäminen.

− Olisin avoin myös miettimään, 
miten Imatrankoski ja Mansikkala 
saadaan paremmin yhdistetyksi 
kokonaisuudeksi, joka tukee 
molempien yrittäjiä, Issakainen 
miettii.

Ivon alueen  
uutta nousua 
suunnitellaan

Imatrankosken virkistäminen 
potkaistiin liikkeelle
Lue uuden elinvoimajohtaja Susanna Issakaisen neljä teesiä.

Lue lisää: 
imatra.fi/keskustakehittyy

TEKSTI: LIISA HUPLI-OINONEN
KUVA: LAURI AAPRO/DOMINUS

Elinvoimajohtaja 
Susanna Issakainen

• Tradenomi YAMK,  
opiskelee hallintotieteitä.

• 36-vuotias.

• Jatkossa Kehyn ja IBC:n 
hallituksen puheenjohtaja.

• Kotoisin Imatralta. Asuu 
Mansikkalassa.

• Perhe: aviopuoliso ja  
2 koiraa.

• Työura: aiemmin  
korkeakoulu- ja järjestö-
sektoreilla, kuntakokemus 
Sulkavalta ja Vantaalta 
(yhteyspäällikkö).

” Vastuullinen  
verorahojen 
käyttö on lähellä 
sydäntäni.

Ivonranta-yhtiön 
yrittäjä Vesa Venäläinen 
alueen ensimmäisessä 
remontoitavassa talossa.

Muualla olo on jalostanut 
näkemystäni Imatrasta. 
Onhan esimerkiksi koski 
ihan käsittämättömän 
hieno, mutta täällä asuessa 
sitä ei ajatellut, Susanna 
Issakainen sanoo.

”

Lue lisää:
imatra.fi/ivonsuunnitelmat

TEKSTI: ANITTA ARPIAINEN
KUVA: ANITTA ARPIAINEN
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Imatran viestinnässä  
uusia tuulia

Luonto ja rauha  
toivat takaisin Imatralle

K
un Henni Suvanto kirjoitti yli-
oppilaaksi Imatran yhteisluki-
osta, suunnitelma oli selvä. 

Hän halusi pois Imatralta, 
suurempiin kuvioihin. Paluuta 

ei olisi, siitä hän oli varma.
Tässä hän nyt kuitenkin on, kauniina 

kevättalvisena päivänä Mellonlahden 
lenkkipolulla. Kuopus, 5-vuotias Veera, 
pyörittelee lumipalloja ja heittelee niitä 
vieressä virtaavaan Vuokseen.

Vuoksi onkin yksi niistä syistä, joiden 
takia Suvanto perheineen asuu Imatralla.

– Halusimme kasvattaa lapset rau-
hallisessa paikassa. Täällä luontoa riittää, 
ja kyllähän täällä muutenkin ollaan kuin 
lintukodossa.

Palat loksahtivat kohdalleen
Imatralta lähtönsä jälkeen Suvanto asui 
useissa kaupungeissa ja hetken ulko-
maillakin. Lopulta hän asettui pääkau-
punkiseudulle, jossa tapasi puolisonsa ja 
jossa Veera sekä perheen esikoinen Alisa 
syntyivät.

Kolme vuotta sitten Suvannot pakkasi-
vat elämänsä ja suuntasivat muuttokuor-
mineen Imatralle.  

– Harkitsimme myös Kanta-Hämettä, 
josta puolisoni on kotoisin. Vaakakuppi 

kallistui Imatraan, sillä tämä on sopivan 
kokoinen kaupunki ja myös puolisoni viih-
tyy täällä. Ja jossain sisällä on kuitenkin 
sellainen ikuinen Imatra-rakkaus, Suvanto 
naurahtaa.

Päivääkään ei ole kaduttanut. Arki on 
osoittautunut odotetunlaiseksi. Työpäivien 
jälkeen ennättää paremmin harrastaa, kun 
kulkemiseen kuluva aika on lyhentynyt. 
Myös elämisen kustannukset pienentyivät.

Ennen muuttoa suurin huolenaihe 
oli työ: löytyisikö molemmille perheen 
aikuisille koulutusta vastaavaa, mielekästä 
työtä. Muuttopäätöksen jälkeen työpaikat 
löytyivät kuitenkin yllättävän nopealla 
aikataululla.

– Pieni onnenpotkukin kävi, sillä korona 
edisti etä- ja hybridityötä ja avasi uusia 
ovia työpaikkoihin.  Helposti ajattelee, 
ettei täällä olisi samanlaisia uramahdolli-
suuksia kuin pääkaupunkiseudulla. Mutta 
kyllä työelämässä voi edetä Imatrallakin, 
myös kansainvälisiin tehtäviin.

Lue lisää:  
imatra.fi/muuttajantarina

TEKSTI: JONNA MIELONEN-JUMISKO
KUVA: LAURI AAPRO/DOMINUS

Miten 
reissutyö 
onnistuu 

Imatralta?

Lue verkosta!

L
uet parhaillaan Imatran kaupungin uutta 
asukasliitettä. Tämä avaa kaupungin printti-
viestinnässä uuden aikakauden.

Kahdesti vuodessa ilmestyneet 
asukaslehdet olemme toistaiseksi 

siirtäneet historiaan. Niiden ongelmaksi muodostui se, 
että jutut piti lähettää painoon jo reilu kuukausi ennen 
julkaisua. Juttujen tuoreus ontui tällä mallilla. 

Päädyimme kokeilemaan ketterämpää tapaa. 
Julkaisemme jatkossa neljästi vuodessa pienempiä 
liitteitä Uutisvuoksen välissä. Nyt viestintä jakautuu 
tasaisemmin läpi vuoden myös printtimuodossa. 

Seuraava, selvästi isompi liite julkaistaan 
toukokuun lopussa. Sen aiheena on Imatran kesä 
huikeine tapahtumineen. Syksyn tuulista kerromme 
elokuun lopussa ja vuoden viimeinen liite on vuorossa 
marraskuussa.

Imatran kaupunki viestii ahkerasti verkossa. 
Kannattaa seurata imatra.fi-sivuja sekä some-
kanaviamme. Olemme aktiivisia Facebookissa, 
Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Niistä 
löytyy joka arkipäivä jotain mielenkiintoista. YouTube-
kanavalla on myös paljon videoita. 

Imatran kaupungin viestintää tekee tiimi, johon 
kuuluvat allekirjoittaneen lisäksi viestintäasiantuntijat 
Jonna Mielonen-Jumisko ja Anitta Arpiainen. Lisäksi 
somessa viestintää tekevät eri alojen työntekijät oman 
työnsä ohessa.

Kuulemme mielellämme palautetta kaupungin 
viestinnästä. Palautetta voi antaa sähköpostilla 
viestinta@imatra.fi. 

L
innankoskelle suunnit-
teilla olevan aurinkovoi-
malan asemakaava on 
parhaillaan nähtävillä. 
Kaavaehdotuksesta voi 

antaa palautetta sunnuntaihin  
5.3. saakka.

Asemakaavan tavoitteena on 
mahdollistaa aurinkovoimalan 
rakentaminen alueelle. Kaavaeh-
dotus, siihen liittyvät asiakirjat sekä 

Linnankosken aurinkovoimalan 
kaavasta voi antaa nyt palautetta

Liisa Hupli-Oinonen

Kirjoittaja on 
Imatran  
kaupungin 
viestintäjohtaja

palautelomake löytyvät kaupungin 
verkkopalvelusta.

– Kuka tahansa voi antaa palautetta 
kaavaehdotuksesta, se on kaikkien 
oikeus ja jopa velvollisuus, kaavoitus-
arkkitehti Sami Tynkkynen kannustaa.

Palautetta kaavoista voi antaa 
sähköisesti tai toimittamalla palautelo-
makkeen kaupungintalon asiakaspal-
veluun.

Seuraavaksi palautteet kootaan 

yhteen ja selvitetään, aiheuttavatko 
ne muutoksia kaavaehdotukseen. 
Sen jälkeen asemakaava siirtyy 
poliitikkojen työlistalle. 

Lopullisen päätöksen kaavan 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
tekee aikanaan kaupunginval-
tuusto. Valtuusto päätti myös 
alueen vuokraamisesta voimalayh-
tiölle. Vuokrauspäätös tehtiin val-
tuuston helmikuun kokouksessa.

Lue lisää imatra.fi/ 
linnankoskenkaava

TEKSTI:  
JONNA MIELONEN-JUMISKO
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Menovinkkejä 
maaliskuulle

Toimitus: Jonna Mielonen-Jumisko (tuottaja)
Anitta Arpiainen
Liisa Hupli-Oinonen
Kannen kuva: Lauri Aapro/DominusOtteita maaliskuun tapahtumatarjonnasta.

Lisää menovinkkejä: tapahtumat.imatra.fi

Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat mahdollisia!  
Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta tapahtumajärjestäjien sivuilta.

Imatran kaupungin liite 
ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
Uutisvuoksen välissä. 
Lehti luettavissa myös 
netissä: imatra.fi/asukasliite

Imatran 
kaupungin liite

UIMAHALLI &  
URHEILUTALO

Lasten  
liikuntamaat

18.3. (vesi) & 26.3.

KULTTUURITALO VIRTA

Maalis- 
musiikkia,  
oppilas- 
konsertti

14.3. 18.30–19.30 

KULTTUURITALO VIRTA

Mikko Alatalo 
juhlakonsertti

16.3. klo 19

UKONNIEMI-AREENALLA

Hallipesiksen 
SM-sarjaa 

5.3.2023 klo 13.00  
(IPV) & klo 17.00 

TAIDEMUSEO

LABin  
kuvataiteen 

opinnäytteet
31.3. asti

TEATTERI IMATRA

Hölmöläiset 
23.3. alkaen

Y
hteistyö Rauhan 
ja Ukonniemen 
urheilumatkailu-
toimijoiden välillä 
on vähäistä ja 

organisoimatonta. Tähän tulok-
seen päätyi Jaakko Jäppinen 
liiketalouden YAMK-tutkinnon 
lopputyössään. Hän työsken-
telee Imatra Base Camp Oy:lla 
(IBC) urheilu- ja liikuntamatkai-
lun parissa. 

Jäppisen työnantaja toimi 
opinnäytetyön tilaajana. Tutki-
musta varten hän haastatteli 11 
liikuntamatkailutoimijaa Imat-
ralta ja Lappeenrannasta.

– Yritin selvittää teemmekö 
oikeita asioita vai pitäisikö 
pyrkiä enemmän vaikuttamaan 
kokonaisuuteen, Jäppinen 
kertoo.

IBC:llä ei tutkimuksen 
mukaan ole riittäviä man-
daatteja tehdä työtä alueen 
hyväksi.

– Haastateltavien kehitys-
ideat edellyttävät keskustoi-
mijaa ja yhteistyölle selkeää 
strategiaa. Se voi olla IBC tai 
joku muu, Jäppinen toteaa.

Hänen mukaansa merkittä-
vää kehitystä ei tapahdu ennen 
kuin kunnat näkevät alueen 
kehittämisen yhtenä kokonai-
suutena.

– Lopputyö antaa hyvän 
kokonaiskuvan alueen urheilu-
matkailun nykytilasta ja kehit-
tämistarpeista. Tulemme käyt-
tämään tätä jatkossa hyödyksi 
oman tekemisemme uudista-
misessa, IBC:n toimitusjohtaja 
Jukka Aallikko toteaa.

Aiheesta käydään keskuste-
lua lähiaikoina myös Lappeen-
rannan kanssa.

Rauhan-Ukonniemen  
urheilumatkailussa liian 
vähän yhteispeliä
Jaakko Jäppinen perehtyi aiheeseen 
opinnäytetyössään.

Jäppinen kehitti tulosten 
ja kirjallisuuden pohjalta 
Rauha−Ukonniemi-alueen 
liikuntamatkailulle tiekartan:

1. Imatran ja Lappeenran-
nan tulisi muodostaa 
yhteinen visio alueen 
tulevaisuudesta.

2. Kaupunkien tulisi valtuut-
taa yksi toimija alueen 
urheilumatkailuverkoston 
koordinaattoriksi. 

3. Kutsutaan kaikki alueen 
urheilu- ja matkailutoimi-
jat yhteen urheilumatkai-
luverkoston toimintaan. 
Verkoston perustana 
itsenäiset vapaaehtoiset 
toimijat, joiden vuoro-
vaikutusta keskustoimija 
koordinoi. 

4. Urheilumatkailuverkoston 
toimesta alueelle laadi-
taan urheilu- ja liikunta-
matkailustrategia. 

5. Verkoston toimintamallin 
ja strategian tulee kehit-
tyä alusta alkaen toimija-
lähtöisesti.

TEKSTI: LIISA HUPLI-OINONEN

75 vuotta

KULTTUURITALO VIRTA

Kirjailijavieras 
Ville Ropponen

7.3. 17–18
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