
 

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  22.2.2023 klo 17.00 – 19.00 
 
Paikka Valtuustosali 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  

 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Irma Hujanen ja Heini Vesterinen. 

 
3 Tiedoksiannot lautakunnalle 

 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi  
 
1. Lapsiystävällinen kunta -esittely  

- Hankekoordinaattori Kirsi Mäyrä esitteli Lapsiystävällinen kunta -hanketta. 

2. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot 

- Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Prior tiedotti ajankohtaisista asioista. 

3. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vanhusneuvoston edustaja Titta Pitman tiedotti ajankohtaisista asioista. 

4. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vammaisneuvoston edustaja Heini Vesterinen tiedotti ajankohtaisista asioista. 

5. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 

- Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustaja Krista Nordberg tiedotti ajankohtaisista 

asioista. 

6. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 

- Nuorisovaltuuston edustaja Eetu Tarkiainen tiedotti ajankohtaisista asioista. 

7. Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

- Valtionavustuspäätös ESAVI/45509/2022 Kohti liikuntaneuvontaa 2023 

 

4 Aloite kirjaston kotipalvelun palauttamisesta  
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikön 
päätösesityksen, jonka mukaan kirjaston kotipalvelua ei nykyisillä resursseilla pystytä 
palauttamaan kirjaston palveluvalikkoon. Hyvinvointilautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite merkitään 
tiedoksi ja loppuun käsitellyksi. 

 



 

 

5 Valtuutettu Heini Vesterisen valtuustoaloite: Kuvataiteen perusopetuksen 
aloituspaikat tulee palauttaa Virta-opistoon ja koko Imatran lasten ja 
nuorten taiteen perusopetuksen tila tarkistaa 
 
Keskustelun kuluessa Heini Vesterinen esitti, että aloite palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi ja kustannusarvion suhteen kuullaan myös Kuvataidekoulun 
vastuuopettaja Maija-Liisa Hallikaista. Krista Nordberg ja Tomi Kovanen kannattivat 
esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaesityksestä poikkeava 
kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi 
lippuäänestystä, siten että pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Heini 
Vesterisen esitystä kannattavat äänestävät EI. Annetussa äänestyksessä annettiin 6 
JAA-ääntä (Häkkinen, Ahl, Hujanen, Pihkala, Rossi, Oksanen) ja 4 EI-ääntä 
(Nordberg, Kovanen, Pitman, Vesterinen). 
 
Puheenjohtaja totesi, että hyvinvointilautakunta on hyväksynyt kulttuuri- ja 
oppimiskeskuksen päällikön päätösesityksen, jonka mukaan taiteen perusopetuksen 
kuvataidekoulun aloituspaikkoja Virta-opistoon ei nykyisten resurssien puitteissa ole 
mahdollista palauttaa. Hyvinvointilautakunta päätti lisäksi esittää 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite merkitään 
tiedoksi ja loppuun käsitellyksi. 
 

6 Sopimus ulkoliikuntapaikkojen isännöintipalveluista 
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä hyvinvointipalveluiden ja Mitra Imatran 
Rakennuttaja Oy:n välisen puitesopimuksen ajalle 1.1.2023 – 31.12.2026. Lisäksi 
lautakunta oikeutti palvelujohtajan tekemään puitesopimukseen mahdolliset tekniset 
tarkistukset sekä allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
(yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 18.25 – 18.27. 
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Tuija Ahl. 
 

7 Sopimus ulkoliikuntapaikkojen hoidosta 
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä hyvinvointipalveluiden ja Imatran Kiinteistö- ja 
Aluepalvelu Oy:n välisen palvelusopimuksen ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ajalle 
1.1.2023 – 31.12.2026. Lisäksi lautakunta oikeutti palvelujohtajan tekemään 
sopimukseen mahdolliset tekniset tarkistukset sekä allekirjoittamaan sopimuksen. 
 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
(yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 18.27 – 18.29. 
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi varapuheenjohtaja Tuija Ahl. 
 

8 Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2026 
 
Hyvinvointilautakunta päätti, että Imatran kaupunki liittyy Hansel yhteishankintaan 
koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2026. Sopimuskausi on 2024-2026 ja 
optiomahdollisuus 2 vuotta. Lisäksi lautakunta valtuutti opetus- ja nuorisopäällikön 
allekirjoittamaan hankintasopimuksen. 
 

  



 

 

9 Hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen vuosiraportti 2022 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
hyväksyy Imatran kaupungin hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen vuosiraportin 
2022 edelleen lähetettäväksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 

10 Hyvinvointilautakunnan tilinpäätösraportti 2022 
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä tilinpäätösraportin 2022 
kaupunginhallitukselle annettavaksi. Hyvinvointilautakunta oikeutti palvelualueet 
tekemään mahdolliset tekniset korjaukset raporttiin. Lisäksi lautakunta merkitsi 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2022 tiedokseen. 
 

11 Selvitys urheilutalon ja uimahallin saunalipun jatkosta 
 
Hyvinvointilautakunta päätti jatkaa saunalipun kokeilujaksoa kahdella kuukaudella 
30.4.2023 asti.  
 

12 Hyvinvointilautakunnan hallintosäännön mukaisen valtuuksien ja 
tehtävän delegointi 
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä täydennykset kaupungin delegointitaulukkoon 
esityksen mukaisesti. 
 

13 Viranhaltijapäätökset 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei 
hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan. 
 

14 Saapuneet kirjeet 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. 
 

  
 

Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan   
puheenjohtajisto: 

 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen  puh.  040 583 8810 
Varapuheenjohtaja Tuija Ahl  puh.  040 769 6003 

 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä antaa kunkin asian valmistelija. 
 
Yhteystiedot: 
 

Palvelujohtaja Arja Kujala  
Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio 

puh. 020 617 2227 
puh. 020 617 3404 

Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515 
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401 

 


