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Imatran kaupungin visuaalinen ilme sekä vies-

tinnän ja markkinoinnin ydinviestit uudistuvat 

vähitellen elokuun alusta alkaen. Uuden il-

meen pääväri on oranssi, joka kertoo vieraanva-

raisuudesta, lämmöstä, energisyydestä, ilosta, 

innostuneisuudesta ja uudistumisesta.

Imatran ilme ja viestit uudistetaan 
useasta syystä.
Kaupunki on vahvistamassa ja terävöittämässä 

markkinointia ja viestintää; on perustettu myyn-

Imatran kaupunki uusii ilmeensä –  
Imatran voima on meissä

Sisältö

Imatran kaupungin uuden ilmeen pääväri on oranssi ja ydinviesti - 
Imatra on rajat ylittävää voimaa. Ilmeen ja viestien uudistaminen on osa 
markkinoinnin ja viestinnän vahvistamista, jota on tehty kevään aikana 
Imatra Base Camp Oy:n johdolla.

ti- ja markkinointiyhtiö Imatra Base Camp ja pe-

rustettu uusi viestintäjohtajan toimi. 

Kaupungin eri toimijoiden viestejä py-

ritään yhtenäistämään, jolloin Imatra voi olla 

kokoaan suurempi toimija alueiden välisessä 

kilpailussa.

Imatran edellinen markkinointi-ilme 

otettiin käyttöön vuonna 2011. Aikansa hyvin 

palvellut, luontoa korostanut ilme haluttiin 

vaihtaa, jotta Imatra erottuu selkeästi muista 

kaupungeista. Uudet ydinviestit kuvaavat Imat-

ran toiminnallisia vahvuuksia.

Vuoden 2011 markkinointi-ilmeen yhte-

ydessä lanseerattiin slogan ”Saimaan sylissä, 

Vuoksen varrella”. Tämän rinnalle syntyi markki-

nointikäsite Imatra Base Camp, joka julkistettiin 

vuonna 2014. 

Imatran uusi markkinointi-ilme ja sen 

ydinviestit korvaavat molemmat markkinointi-

käsitteet ja niiden graafiset ohjeistot. Kaupun-

gin vaakunan käyttö pysyy luottamuselinten 

toimintaan ja juhlallisuuksiin yhteyksiin liitty-
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Tavoitteena kasvu
Imatra on upea Vuoksen kaupunki kauniin Saimaan rannalla. Imatra on aktiivis-
ten ihmisten yhteisöllinen kaupunki. Olen iloinen, että saan palata kotiseudulle. 

Imatralle on hyvä tulla myös siksi, että kaupunkia on johdettu hyvin. 

Imatra ja Etelä-Karjalan maakunta ovat hyvin valmistautuneet maakuntauudis-
tukseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhdessä koko maakunnassa. 

Kaupungin palveluverkkoon on tehty kauaskantoinen kolmen koulukeskuksen 
ratkaisu, joka takaa työrauhan ja antaa mahdollisuudet laadukkaaseen opetuk-
seen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Konserniyhtiöitä ja -ohjausta on rakennettu vastaamaan kaupungin aktiivi-
sen elinkeinopolitiikan tarpeita. Vasta on uudistettu Yh-Rakennuttajaa, Kipaa 
ja Imatran Seudun Kehitysyhtiötä. Erittäin hyvän avaus on myös Imatra Base 
Camp Oy:n perustaminen myyntiin ja markkinointiin.

Vaikka hyvää työtä on tehty, niin haasteetkin ovat kovia. Imatran väkimäärä on 
pitkään laskenut ja työttömyys on korkea. Oma tavoitteeni on pysäyttää tämä 
kehitys ja saada lopulta aikaan kasvua.

Kasvuun päästään aktiivisella elinkeinopolitiikalla; vaikuttamalla oikeisiin ih-
misiin, vaikuttamalla lainsäädäntöön, hakemalla rahoitusta ja johtamalla hyvin. 
Elinkeinopolitiikkansa hyvin hoitavat kaupungit erottuvat ja menestyvät jatkossa.

Yritykset, kolmas sektori, aktiiviset kaupunkilaiset, osalliset imatralaiset ovat 
kaupungin kehittämisen ytimessä. Ilman teitä ei kaupunkikaan voi onnistua. 
Kutsunkin kaikki imatralaiset yhteistyöhön parantamaan kaupunkimme hyvin-
vointia. Imatra voima on meissä.

vässä viestinnässä. Imatra Base Camp säilyy 

kaupungin myynti- ja markkinointiyhtiön nime-

nä, mutta poistuu käytöstä markkinointikäsit-

teenä.

Imatran uusi mainoslause on: ”Imatra on 

rajat ylittävää voimaa”. Se kertoo Imatran asen-

teesta, imatralaisesta toimintatavasta ja antaa 

vihjeen kaupungin sijainnista. 

Imatraa pyörittää kosken energia, joka 

läpäisee maiseman, arjen ja elämän. Imatralla 

syntyvää energiaa riittää myös Imatran ulko-

puolelle - konkreettisesti ja symbolisesti.

Imatralla tapahtuu ja tehdään. Kaupunki 

tukee aktiivisesti asukkaiden ideoita, tapahtu-

mat vetävät kävijöitä ja asioita tehdään suoraan 

kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Imatran 

voima on meissä imatralaisissa ja se syntyy 

meissä.

Imatran kaupungin ilmeen ja viestien 

muotoilun tukena on Innolink Oy:n kanssa ke-

väällä 2017 toteutettu markkina- ja bränditutki-

mus. Uutta ilmettä ja kaupungin markkinointi-

suunnitelmaa on työstetty Imatra Base Camp 

Oy:n johdolla Imatran Seudun Kehitysyhtiön, 

kaupungin viestinnän sekä viranhaltija- ja luot-

tamushenkilöjohdon kanssa. 

Imatran uusi tyyli erottautuu rohkeilla 
ja elämänmakuisilla kuvilla.
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Imatra uusii 
Yleiskaavan
Imatran uuden yleiskaavan 
laatiminen on käynnistynyt keväällä 
yleiskaavatyöryhmän asettamisella. 
Yleiskaavan on arvioitu valmistuvan 
vuonna 2020. Tässä jutussa esitellään 
yleiskaavan tekemistä ja taustoitetaan 
Imatralle keskeisiä kaavoituksen 
kysymyksiä. Yleiskaavan laadinnassa 
kaikki kaupunkilaiset ovat osallisia.

Mikä yleiskaava?
Yleiskaavan tärkein tehtävä on ohjata kunnan asemakaavoitusta. Yleiskaa-

van laatii ja hyväksyy kunta. Kaavan laatimista ohjaavat valtakunnalliset alu-

eidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava ja Imatran kaupunkistrategia. 

Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin 

yhdyskuntarakenteen kehittämistä, ympäristömuutoksia ja säilytetään ym-

päristön arvokkaita ominaispiirteitä. Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen 

käyttöä yleispiirteisesti määrittelemällä ja sovittamalla yhteen esimerkiksi 

asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palvelujen ja liikenneväylien sijainti. 

Imatran kaupungin tänä vuonna omistukseensa 
hankkimien Saimaan saarten hyödyntäminen 
on yksi yleiskaavatyössä käsiteltävä kysymys. 
Kuvassa osa Mikonsaaresta, Malonsaari  
ja mannerta.

Maankäyttö-ja rakennuslain 39§ mukaan yleiskaavaa 
laadittaessa on otettava huomioon seuraavat asiat: 
• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys

• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö

• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus

• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liiken-

teen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjes-

tämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä 

tavalla

• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannal-

ta tasapainoiseen elinympäristöön

• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset

• ympäristöhaittojen vähentäminen rakennetun ympäristön, maiseman ja 

luonnonarvojen vaaliminen

• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

• Kaavatyön tulokset konkretisoituvat asemakaavoitusta ohjaavassa 

yleiskaavakartassa. Kaavan perustelut löytyvät yleiskaavaselostuksesta 

ja lukuisista kaavan taustaksi tehdyistä selvityksistä. Niistä selviää sekin, 

mitä kaavalla tavoitellaan.

Vuoden 1951 tyylikkäässä yleiskaavakartassa 
näkyvät suuri väestösuunnite, teollisuuden 
tarpeet ja Imatran nykyistä pienempi pinta-ala.

Teksti: Heikki Laine
Kuvat: Ilmakuva ja kaavajuliste  
Imatran kaupunki
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Mitä Imatran yleiskaavassa tulee 
ottaa huomioon?
Yleiskaavan laatiminen työllistää kaupungilla 

paljon asemakaava-arkkitehti Jaana Huovista. 

Tässä ovat Jaana Huovisen mielestä keskeiset 

teemat Imatran alkavalle yleiskaavatyölle:

– Pohtimisen paikka on asumisen tiivis-

täminen kaupunkirakenteessa. Imatran väestö 

vähenee ja ikäihmisten määrän kasvaa.Asumis-

ta tulisi siis ohjata lähelle palveluita ja kaupun-

kirakennetta tiivistää. Kuitenkin Imatran tulisi 

houkutella uusia asukkaita hyvillä asuinalueilla 

ja tonteilla. Moni haluaa asua väljästi.

– Kestävän liikkumisen eli kävelyn, pyö-

räilyn ja julkisen liikenteen osuuksia tulisi kas-

vattaa. Siksi kevyelle liikenteelle nykyisessäkin 

yleiskaavassa oleva siltayhteys Vuoksen yli on 

edelleen ajankohtainen teema. Imatran erikoi-

suutena on myös rajaliikenteen huomioiminen 

kaavassa.

– Imatran elinvoiman lisääminen on 

kaavoituksen keskeisiä tavoitteita. Kaavassa 

tulee varata riittävästi työpaikka-ja teollisuus-

alueita. Myös matkailu ja logistiikan ala täytyy 

huomioida.

Imatran yleiskaavoituksen historia

1951
”Imatran kauppalan ensimmäinen yleiskaava laadittiin vuonna 1951. Ark-

kitehti Alvar Aallon visiona oli, että Imatrasta kehittyisi 100 000 asukkaan 

metsäkauppala, jossa keskusta sijoittuisi Itä-Siitolaan ja Saimaan sekä 

Vuoksen ranta-alueet olisivat laajamittaisesti teollisuuden käytössä. 

1968-1970
Vuosina 1968-1970 laadittiin yleiskaavallinen yhteenveto, jossa mitoitus-

väkiluku pudotettiin 48.000 asukkaaseen. 

1982
Vuoden 1982 yleiskaavan päätavoitteena oli hajautuneen yhdyskuntara-

kenteen kiinteyttäminen. Imatran pääkeskukseksi määriteltiin Mansikka-

la ja aluekeskuksiksi Imatrankoski ja Vuoksenniska sekä alakeskuksiksi 

Rautio, Sienimäki, Tainionkoski ja Rajapatsas. 

2004
Nyt Imatralla on voimassa yleiskaava ”Kestävä Imatra 2020”. Nykyinen 

oikeusvaikutteinen yleiskaava on tullut lainvoimaiseksi 19.4.2004. Yleis-

kaavan ”Kestävä Imatra 2020” väestösuunnite perustuu muuttotappion 

kääntämiseen laskuun ja aluevarauksiin noin 35 000 asukkaalle. Imatran-

koski on määritelty keskustaksi ja Mansikkalaa on kehitetty koulutuksen, 

hallinnon sekä kaupan suuryksiköiden alueena.

Yleiskaavaan osallistuminen
Kaupunki määrittelee kaavan tavoitteet ja päättää kaavasta, mutta kun-

talaisten osallistaminen on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Osalli-

suus- ja arviointisuunnitelma tulee olla osana niin yleis- kuin muidenkin 

kaavojen laatimista. 

Osallistaminen ei ole kuitenkaan vain lain velvoittama pakollinen 

kuvio, vaan keino saada aikaan hyvä yleiskaava. Kaupunkilainen on oman 

elinympäristönsä asiantuntija. Imatran kaupunki haluaa osallisuusohjel-

mansa mukaisesti suunnitelmasta tulevan konkreettista osallistumista.

Kaavasta tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia ja kyselyjä ja on toivot-

tavaa, että kaupunkilaiset ottavat osaa kaavaa koskevaan julkiseen kes-

kusteluun. Osallisuus- ja arviointisuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan.

Seuraa yleiskaavaprosessia osoitteessa www.imatra.fi/yleiskaava2040

Yleiskaavan yhteyshenkilöt: 
Topiantti Äikäs, kaupunkikehitysjohtaja

Julia Virkkala, kaavoitusarkkitehti

Tiia Sillgren, kaavoitusinsinööri

Kaisa Pohjola, kaavasuunnittelija

Asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen mielestä nykyinen 
yleiskaava on palvellut hyvin asemakaavoitusta, mutta 
muutospaineita on vuosien mittaan kertynyt.

– Tulee olla suunnitelmallinen palvelu-

jen, mm. koulujen ja päiväkotien sijoittamisessa 

ja linkittämisessä muuhun maankäyttöön. Mikä 

on sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteiden 

sijainti kaupungissa? Missä sijaitsevat liikunta-

palvelut ja -paikat ja miten ne linkittyvät viher- 

ja sinialueisiin? 

– Miten viherrakenne tukee viihtyisyyttä 

ja mahdollistaa luonnonmukaisen hulevesien 

hallinnan? Vuoksen, Immalanjärven ja Saimaan 

tarjoamat virkistysmahdollisuudet tulee huo-

mioida.

– Imatran kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaat rakennukset ja alueet tulee arvottaa uu-

delleen. Onko tarvetta uusien alueiden suoje-

lulle?

– Yleiskaavatyössä huomioidaan naa-

purikuntien Lappeenrannan ja Ruokolahden 

tulevaisuuden näkymät ja maankäytölliset vi-

siot kaupungin rajojen läheisyydessä. On myös 

keskusteltava, miten hyödynnetään kaupungin 

ostamia Saimaan saaria ja ranta-alueita.

Yleiskaavan perustaksi tulee maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaan tehdä ’riittävät selvitykset’. 

Kaavan valmistelun alkuvaiheessa teetettävät 

selvitykset voivat liittyä seuraaviin aiheisiin:

HULEVESI 

INFRASTRUKTUURI 

KOLMEN KESKUSTAN 

KEHITYSSUUNNITELMAT

MUINAISJÄÄNNÖKSET

RAKENNUSHISTORIA

MELU

LUONTO

YMPÄRISTÖ

MAISEMA

KAUPPA

PALVELUT

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

LIIKENNE

VÄESTÖRAKENNE

Kuva: Ari Nakari
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Lasten toiveet koulu-
verkkoratkaisusta ovat 
katsottavissa YouTube-
suoratoistopalvelimelta. 
www.youtube.com/
watch?v=23BLFiHl93c

Uusien kiinteistöjen turvallisuus eri-
ikäisille lapsille taataan tekemällä 
erilaisia sisäänkäyntejä ja pihoja 
lasten toiminnallisten ikäkausien 
mukaan. - Kiinteistö koostuu useista 
koulusoluista tai kotipesistä. 80-120 
lapsen solu on itse asiassa pienempi 
kuin meidän nykyisten lähikoulujen, 
kertoo Hanna-Kaisa Ellonen.

Kouluverkon hallinto  
uudistuu jo nyt,  
tilasuunnittelu opetus- 
suunnitelman mukaan
Imatran kaupunginvaltuusto päätti syksyllä 2016 tehdä 
kauaskantoisen ratkaisun ja perustaa kolme koulukeskusta 
Vuoksenniskalle, Mansikkalaan ja Kosken alueelle. Poliittisen 
päätöksen takaraja on vuodessa 2026, jolloin kaikki koulukeskuk-
set toimivat omissa kiinteistöissään. 

Teksti: Heli Rautanen
Kuvat: Ari Nakari

Lähikoulujen lakkauttaminen, lasten sekä 

nuorten siirtäminen isoihin koulukiinteistöihin 

ja joidenkin lasten koulumatkan pidentyminen 

mietityttää lapsiperheitä. Imatran kaupungin 

hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen kuiten-

kin vakuuttaa, että uudistuksilla taataan imatra-

laisten lasten ja nuorten tasa-arvoinen oppimi-

nen varhaiskasvatuksesta ammattiopintoihin. 

- Haluamme varmistaa, että oppimisym-

päristöt ovat terveitä, turvallisia ja moderneja. 

Koulumaailma muuttuu ja meidän lapsilla tulee 

olla tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun 

muihin paikkakuntiin verrattuna.

Hyvät oppimisympäristöt saadaan koh-

dentamalla resursseja sinne, missä niitä eniten 

tarvitaan. Imatran lähikoulut tarvitsevat lähi-

vuosina isoja korjauksia. Vanhojen remontointi 

ja huoltaminen on väistämättä kalliimpaa kuin 

uusien, ajanmukaisten koulukiinteistöjen ra-

kentaminen sekä ylläpitäminen. 

Imatralla jokaista oppilasta kohden on 

käytössä keskimäärin noin 15 neliötä, yksit-

täisissä kiinteistöissä jopa yli 20 neliötä, kun 

vastaavasti uusissa monikäyttöisissä oppimis-

ympäristöissä luku on kuudesta kymmeneen 

neliötä. Jokaista neliötä lämmitetään, kunnos-

tetaan ja siivotaan. Perusopetuksen resursseis-

ta kohdennetaan tällä hetkellä 84 prosenttia 

henkilöstö- ja kiinteisiin menoihin. 

- Uudenaikaisissa opetusympäristöissä 

resurssit riittävät kiinteistöhuollon sijaan myös 

koulun opettajien, erityisopettajien, koulun-

käynninohjaajien ja kerhotoiminnan järjestämi-

seen, pohtii Ellonen.

Kouluverkon uudistuksen juuret ovat 

vahvasti maakuntahallinnon uudistuksessa. 

Vuoden 2019 hallintomuutos kahmaisee kai-

naloonsa kuntien sosiaali- ja terveystoimen. 

Maakuntahallinto vie mennessään nykyisestä 

Imatran kaupungin budjetista 60 prosenttia ja 
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Mikä muuttuu koulu-
keskusten myötä?
Kolme uutta koulukeskusta valmistuvat vuosien 
2019-2026 aikana. Miten koululaisten ja per-
heiden arki muuttuu, mikä pysyy samanlaisena? 

Mikä on rehtorin/apulaisrehtorin rooli uudessa 
koulukentässä?
• Johtava rehtori kantaa päävastuun kehittämisestä, taloudesta ja 

isoista linjoista. Rehtorit tekevät paljon yhteistyötä työtehtävissään.
Rehtori Lasse Tiilikka, Mansikkalan koulukeskus

• Apulaisrehtorin tehtävänä on olla koulun jokapäiväisen arjen johta-

ja ja huolehtia käytännön koulutyön sujuvuudesta tässä hetkessä.  
Apulaisrehtori Johanna Ovaska, Kosken koulukeskus

Kasvaako luokkakoko uusien  
koulukeskusten myötä?
• Eri toimipisteiden siirtyessä parin vuoden päästä samaan koulu-

ympäristöön voidaan luokkakokoja tasoittaa yhdenvertaisemmin. 
Apulaisrehtori Leila Riihinen, Vuoksenniskan koulukeskus 

Miten erityslapset ja erilaiset oppijat  
otetaan huomioon?
• Suomessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia, jotta lapset ja 

nuoret saavat heille sopivaa opetusta ja tarvittaessa tukea. Tämä 

ei tule muuttumaan uudessakaan koulukeskuksessa.
Vt. apulaisrehtori Hanna Silvennoinen, Mansikkalan koulukeskus

Onko koululaisilla enää omaa opettajaa vai vaihtu-
vatko opettajat oppiaineiden mukaan?
• Oppilailla on oma opettaja tai luokanvalvoja, mutta opettajien osaa-

mista ja ammattitaitoa voidaan koulukeskusten myötä hyödyntää te-

hokkaammin.
Vt. rehtori Janne Rautiainen, Vuoksenniskan koulukeskus

Miten opetussuunnitelma vaikuttaa rakentaviin 
uusiin tiloihin?
• Uusi koulurakennus mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukai-

set tilat. On todella hienoa, että uuden opetussuunnitelman vaateet 

voidaan huomioida jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.
Vt. apulaisrehtori Hanna Silvennoinen, Mansikkalan koulukeskus 

Mitä toivot uusilta koulukeskuksilta?
• Huoltajia saattaa hämmentää ja pelottaakin koulukeskustoiminta, 

mutta toivon huoltajien kannustavan ja rohkaisevan lapsiaan uuden 

lukuvuoden ja koulukeskusten edessä.
Rehtori Marjatta Koskensalo, Kosken koulukeskus

kansalaiset rahoittavat uudistuksen valtionve-

rotuksen kautta. Jatkossa kuntalaiset maksavat 

kunnallisveroa Imatralle 7-8 prosenttiyksikön 

verran. Kunnallisveroista kanavoidaan 70 pro-

senttia päivähoitoon, varhaiskasvatukseen sekä 

opetukseen. Kolmen koulukeskuksen rehtorilla 

on vastuullaan vuonna 2019 ja sen jälkeen yh-

teensä yli puolet 7-8 prosentin kuntaverolla ka-

tettavista kaupungin käyttökuluista, noin kuusi 

miljoonaa euroa rehtoria kohden. 

Näillä 18 miljoonalla eurolla täytetään 

muun muassa uuden opetussuunnitelman 

vaatimuksia. Digitalisaatio edellyttää oppi-

misympäristöltä perinteistä koulujärjestelmää 

enemmän. Alakouluihin tulleet valinnaisaineet 

luovat paineita tilaratkaisuille, joita vanhat kiin-

teistöt eivät täytä. Esimerkiksi alakoululaisten 

suosituimpia valinnaisaineita on ollut välipa-

lakurssi. Koulutiloissa ei ole kotitalousluokkia, 

joten tuntien järjestäminen on ollut haastavaa. 

- Opettajat ovat ostaneet sauvasekoit-

timia ja tunteja on pidetty jopa opettajanhuo-

neessa, valottaa Ellonen koulujen arkea uuden 

opetussuunnitelman ristipaineessa. 

Ellonen korostaa lasten ja nuorten osal-

listumista suunnitteluprosessiin. Lasten par-

lamentti ja nuorisovaltuusto ovat jo kertoneet 

mielipiteensä uusista koulukiinteistöistä ja lisää 

näkemyksiä kysytään prosessien edetessä. El-

lonen kiittelee lasten konkreettisia esityksiä. 

- Lapset totesivat, että ei ole väliä mis-

sä koulu sijaitsee, kunhan siellä on terveellinen 

ja turvallinen olla, on kavereita sekä soittimille 

paikat. Sopivaksi koulumatkaksi alakoululaiset 

näkivät 3-4 kilometriä, joten matkakaan ei ole 

lapsille ongelma. 

Ensimmäinen askel kolmen koulu-

keskuksen suuntaan otetaan elokuussa, kun 

koulut siirtyvät hallinnollisesti kolmen koulun 

malliin. Koulutyötä tehdään tiimeissä, ylittä-

en toimipisteiden rajat. Yhteisten käytäntöjen 

luonti aloitetaan jo nyt. 

- Uusissa koulukeskuksissa jokaiselle lapselle ja nuorelle muodostuu oma 
turvallinen koulualue, jossa on läsnä tutut ja turvalliset aikuiset, kertoo 
rehtori Lasse Tiilikka. Kuvassa vt. apulaisrehtori Hanna Silvennoinen.

Vt. rehtori Janne Rautiainen 
(oik.) toteaa, ettei luokkako-
ko kasva uusien koulukes-
kusten myötä. - Uuden ope-
tussuunnitelman mukainen 
joustava ryhmittely tasoittaa 
ryhmäkokoja. Kuvassa vas. 
apulaisrehtori Leila Riihinen. 

- Toivon, että meidän koulu 
– ajattelusta siirrytään 
meidän koulukeskus-
ajatteluun. Kouluikäiset 
ovat paljon sosiaalisempia 
ja ryhmäsidonnaisempia 
kuin aiemmat sukupolvet, 
pohtii rehtori Marjatta Kos-
kensalo (oik.). Vasemmalla 
apulaisrehtori Johanna 
Ovaska. 

Kuvat: Heli Rautanen
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jaajana. Opettajat eivät häviä mihinkään, mutta 

opettajan rooli muuttuu, Rovio selittää.

Lisäksi oppilaita halutaan kannustaa 

opettamaan toisiaan. Imatralaisissa kouluissa 

liikkuu digivelhoja: he ovat näppärästi teknologi-

aa käyttäviä lapsia, jotka opettajien apuna opas-

tavat toisia lapsia uusien digilaitteiden käytössä.

Arviointikäytännöt uusiksi
Opettajuuden muutoksen lisäksi uusi opetus-

suunnitelma kannustaa muuttamaan koulujen 

arviointikäytäntöjä.

- Kouluissa on totuttu jakso- ja lukuvuo-

sitodistuksiin, jolloin oppilaita arvioidaan muu-

tamia kertoja vuodessa. Nyt kannustetaan jat-

kuvaan arviointiin monipuolisin keinoin.

Jakso- ja lukuvuositodistusten rinnalle 

tuodaan oppimisen aikaiset arvioinnit, jolloin 

oppilaan kanssa voidaan toistuvasti yhdessä 

hahmottaa, millä tasolla oppilaan osaaminen 

on. Lisäksi oppilaat arvioivat itse itseään ja 

omaa osaamistaan. Oppilaat laitetaan arvioi-

maan myös toisiaan vertaisarviointien muodos-

sa. Tämä on Rovion mukaan oppilaille uutta, 

sillä he ovat tottuneet siihen, että palautetta 

saadaan vain opettajilta.

Lapset ja nuoret mukana opetus-
suunnitelman uudistamisessa
Rovion mukaan Imatralla on vahva osallista-

misen kulttuuri, jota tullaan katsomaan myös 

muualta Suomesta.

Perusopetuksen opetussuunnitelma päivite-

tään noin kymmenen vuoden välein. Opetus-

suunnitelman uudistuksilla vastataan maail-

man muuttumiseen: esimerkiksi tiedon määrän 

kasvu, teknologian lisääntyminen, globalisaatio 

ja lasten ja nuorten kasvuympäristön muuttu-

minen luovat tarpeen uudistaa perusopetusta.

Minna Rovio, Imatran kaupungin opetuspal-

veluiden päällikkö, näkee, että perusopetusta 

uudistamalla halutaan nostaa oppimisen tasoa 

ja taata Suomen hyvä sijoittuminen kansainvä-

lisessä PISA-vertailussa.

Perinteisten oppiaineiden rinnalle 
laaja-alaista osaamista
Laaja-alainen osaamisen tuominen perusope-

tuksen piiriin on keskeinen muutos. Laaja-alai-

sella osaamisella tarkoitetaan seitsemää koko-

naisuutta, jotka yhdistelevät tietoja ja taitoja eri 

oppiaineista. Oppiaineet säilyvät siis koulujen 

lukujärjestyksissä, mutta uuden opetussuun-

nitelman etuna on, että oppiaineita voidaan 

yhdistellä keskenään ja rinnalle luodaan uusia 

kokonaisuuksia.

Opettajuus muutoksessa
Opettajuuden muutos on Rovion mielestä yksi 

merkittävimmistä uuden opetussuunnitelman 

mukanaan tuomista muutoksista.

- Uuden opetussuunnitelman myötä 

pyrimme kohti vuorovaikutteisempaa opetta-

mista, jossa opettaja on oppilaan tukena ja oh-

Perusopetuksen 
uusi opetus- 
suunnitelma  
etenee Imatralla

- Lasten parlamentin, nuorisovaltuuston 

ja oppilaskuntien edustajat ovat osallistuneet 

paikallisen opetussuunnitelman luonnosteluun.

Myös jatkossa oppilailla on merkittävä 

rooli opetuksen kehittämisessä. Rovio kannus-

taakin oppilaita itse tuomaan esiin kehitysehdo-

tuksia, sillä opetussuunnitelma on elävä asiakirja.

- Lapset ja nuoret ovat tottuneet otta-

maan kantaa, se on todella hienoa, Rovio iloitsee.

Muutoksia koulumaailmassa
Imatralla on käynnissä myös muita hankkei-

ta, jotka uudistavat peruskoulujen opetusta. 

Kaupungissa jatkaa tulevaisuudessa kolme 

yhtenäiskoulua, joissa on kaikissa eri painotus. 

Kosken koulukeskus keskittyy kieliin ja kansain-

välisyyteen, Mansikkala liikuntaan ja musiikkiin 

ja Vuoksenniskan koulukeskuksessa painote-

taan luonnontieteitä. Lisäksi erityisryhmät kes-

kistetään Vuoksenniskalle.

Syksyllä aloitetaan myös kieliohjelman 

työstäminen. Oleellista on pohtia, mitä kieliä 

halutaan opiskella ja missä vaiheessa.

- Haluan korostaa ajatusta elin-ikäisestä 

kielipolusta: jos aloittaa kielen alaluokilla, on 

järkevää, että sitä voi jatkaa lukion loppuun asti 

mielekkään kokoisessa ryhmässä. Myös kie-

lenoppimisen varhentamista pohditaan Imat-

ralla. Oppilaat, opettajat ja huoltajat halutaan 

myös tähän kehittämiseen mukaan.

Minna Rovio on tyytyväinen uuteen opetussuunni-
telmaan ja sen paikallisiin nyansseihin. - ”Imatralla 
perusopetuksessa painotetaan tulevana lukuvuo-
tena kolmea laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta: 
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistu-
minen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen.”

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetiin 
kokonaisvaltaisesti käyttöön imatralaisissa alakou-
luissa syksyllä 2016, ja syyslukukauden alkaessa myös 
yläkoulut siirtyvät asteittain uuden opetussuunnitel-
man piiriin. Imatralla pyritään toimintamalliin, jossa 
korostuu vuorovaikutus oppilaiden, opettajien ja 
huoltajien välillä.

Teksti: Salla Pätilä
Kuvat: Ari Nakari
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2017-2019
Uusi perusopetuksen 

opetussuunnitelma jal-
kautetaan yläkouluihin 

portaittain myös oppiai-
nesisältöjen puolesta.

2019
Uusi opetussuunnitelma on 
käytössä kaikissa Imatran 

peruskouluissa ja vuosiluokilla 
kokonaisvaltaisesti.

2020 >
Opetusministeriö aloittaa 

uusien perusteiden raken-
tamisen. Perusopetuksen 

opetussuunnitelma uudistuu 
noin 10 vuoden välein.  

2013
Imatra opetuksen kehittämi-

sen kärjessä. Ensimmäiset 
uutta opetussuunnitelmaa 

valmistelevat työryhmät 
aloittavat toimintansa 

Imatralla.

2016
Syksyllä kaikissa Suomen pe-
ruskouluissa otetaan käyttöön 

uudet opetussuunnitelmat 1.-6. 
vuosiluokilla. 7.-9. vuosiluokilla 
astuu voimaan uuden opetus-

suunnitelman mukainen yleinen 
toimintakulttuuri.

2014
Opetushallitus julkaisee 

kansalliset opetussuunnitel-
man perusteet, joiden pohjalta 
kunnissa laaditaan paikalliset 
opetussuunnitelmat. Imatralla 

kehitystyö jatkuu.

Perusopetuksen opetussuunnitelma on elävä asiakirja. Kehi-
tystyötä tehdään paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Jasmine Vaittinen on ottanut osaa työryhmiin, joissa on suunniteltu paikallista 
opetussuunnitelmaa. – Työskentely on ollut mukavaa, ja uskon, että nuorisoval-
tuuston ääni on kuulunut kokouksissa. Meille on käyty esittelemässä uutta ope-
tussuunnitelmaa ja muitakin uudistuksia, joista annamme lausunnon ja joita 
voimme kommentoida. Lisäksi meidät kutsutaan mukaan erilaisiin työpajoihin.

15-vuotias Jasmine Vaittinen on Imatran nuori-

sovaltuuston puheenjohtaja ja aloittaa yhdek-

sännen luokan Vuoksenniskan koulussa. Uusi 

opetussuunnitelma on ollut osittain käytössä 

vuoden verran Vaittisen koulussa.

- Uuden opetussuunnitelman periaatteet 

näkyvät jo koulun arjessa. Saamme muun muas-

sa opiskella omatoimisemmin. Minä esimerkiksi 

opiskelen hieman nopeammin, eli saan edetä 

tunneilla omaan tahtiin. 

Lisäksi oppilaat ovat paremmin perillä 

siitä, minkälainen suoritus oikeuttaa tiettyyn 

arvosanaan.

- Lukukauden alussa meille annetaan lis-

Omatoimisempaa 
opiskelua
15-vuotias Jasmine Vaittinen on Imatran nuo-
risovaltuuston puheenjohtaja ja aloittaa yhdek sännen 
luokan Vuoksenniskan koulussa. Uusi opetussuun-
nitelma on ollut osittain käytössä vuoden verran 
Vaittisen koulussa.

ta, johon on kirjattu, montako pistettä saa mistä-

kin tehtävästä ja testistä. Lisäksi on määritelty se, 

paljonko pisteitä tarvitaan esimerkiksi parhaa-

seen arvosanaan. Omaa opiskelua on helpompi 

tahdittaa, eikä tule aloitettua heti alkuvuodesta 

sata lasissa, niin että väsyy kesken vuoden.

Myös digitalisaatio vaikuttaa 
opetukseen.

- Historiassa emme ole käyttäneet oike-

astaan ollenkaan kirjoja tai vihkoja, vaan kaikki 

opiskelu tapahtuu tablettien ja diojen avulla. 

Varsinkin isompia koulutöitä tehdessä digilait-

teiden käyttö voi kuitenkin olla rasittavaa. Mutta 

on siinä paljon hyvääkin, ja tableteilla on esi-

merkiksi helppo katsoa opetusvideoita ja har-

joitella testeihin.

Uuteen opetussuunnitelmaan siirtymi-

nen on joidenkin oppilaiden mielestä tuntunut 

sekavalta.

- Jos on koko kouluaikansa opiskellut 

tietyllä tavalla, niin muutos voi hämmentää, 

vaikka siirtyminen onkin tehty pikkuhiljaa. Pää-

osin kommentit ovat kuitenkin olleet positiivi-

sia, ja erityisesti tykätään siitä, että omaan opis-

kelutahtiin voidaan vaikuttaa.
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Entinen taksikuski ja nykyinen paperimies Timo Jäppinen luopui omasta 

autostaan muutamia vuosia sitten. Nyt työmatkat ja muu arkinen liikku-

minen sujuvat polkupyörällä. Autoa Jäppinen ei enää aio hankkia.

- Kun viimeisin auto hajosi, nostin kädet pystyyn ja päätin, että nyt 

en enää autoa hanki. 17 vuotta olen ollut pyöräilijäihminen ja niistä vii-

meiset kaksi ja puoli vuotta en ole omistanut autoa ollenkaan, Jäppinen 

selittää.

Päätös pyöräillä lähes kaikki matkat vaatii sitoutumista ja tietyn-

laista asennetta.

- Kyllähän niitä käytännön hankaluuksiakin on, esimerkiksi kau-

passa käynti voi olla aika haastavaa. Kyllä repun ja kahden muovikassin 

kanssa kuitenkin pärjää, tuleepahan lisävastusta. Kerran olen koittanut 

pyöräillä 15 kilon koiranruokasäkin kanssa, mutta sanotaanko, että se oli 

kertakokeilu. Tyttöystävälläni on auto, ja jos jotain suurempia ostoksia 

tarvitsee tehdä, niin käytämme hänen autoaan.

Minkälainen kaupunki Imatra on liikkua? Kaupungin hajanainen 

keskusta-alue aiheuttaa haasteita.

- Kaupunki on levittäytynyt laajalle alueelle, ja vä-

limatkat ovat pitkiä. Tietysti se vaikuttaa, missä 

asuu, mutta paikasta toiseen kävellessä 

menee kauan. Pyörällä tämä 

ei kuitenkaan ole on-

Imatran pyöräilymahdollisuudet saavat Timo Jäppi-
seltä kehuja. – Karhumäessä on pyöräilyrata, joka on 
aivan upea. Rataan kuuluu hurjia hyppyreitä – kaatua 
voi siis turvallisessa miljöössä.

Pyöräillen 
ympäri kaupunkia

gelma: kaikkialle pääsee noin 15 minuutissa.

Kiitosta saavat uudistunut joukkoliikenne ja parantuneet kevyen 

liikenteen väylät.

- Pyörätiet olivat jossain vaiheessa niin ruvella, että pyöräily oli 

melkein vaarallista. Nyt kevyen liikenteen väyliä on korjattu, mikä on to-

della hyvä asia. Lisäksi joukkoliikenne on parantunut huomattavasti: on 

tullut uusia reittejä, ja aikataulut ovat menneet täysin uusiksi. Joukkolii-

kenne on ehdottomasti mennyt parempaan suuntaan.

Jäppinen on töissä Tainionkoskella Kotkamillsin tehtaalla. Työn-

antaja kannustaa työntekijöitään liikkumaan. Porkkanana toimivat puo-

len vuoden välein arvottavat lahjakortit urheiluvälineliikkeisiin. Jäppisen 

mielestä työpaikan asenne työntekijöiden liikkumiseen on vaikuttanut 

merkittävästi myös omaan tapaan kuntoilla.

- Pyörälenkit ovat pidentyneet kuin itsestään, kun liikkumisesta on 

tullut tavoitteellisempaa. Lisäksi työkaverit voivat käydä yhdessä liikku-

massa ja vertailla suorituksia keskenään. Nyt saattaa koko aamuvuoro 

tulla pyörällä töihin auton sijaan. Minusta kaikkien firmojen ja työnantaji-

en tulisi kannustaa työntekijöitään liikkumaan.

Muutoksen Jäppinen huomaa myös omassa kunnossaan. 

- Kunto on kasvanut huomattavasti sen jälkeen, kun aloin pyöräillä 

enemmän. Kuvaava esimerkki on siinä, kun olin menossa Karhumäelle 

vaikkapa kauppaan. Kun pyöräilin ylämäkeä, se jyrkän ylämäen loppu-

huipennus oli pakko taluttaa. Nyt ei tarvitse takapuolta nostaa penkistä, 

niin pääsee mäen huipulle. Terveydenhoitokin on muutoksen huoman-

nut, ja veriarvoista kuulemma näkee, miten pyörälenkit ovat pidentyneet.

Teksti: Salla Pätilä
Kuvat: Ari Nakari

Entinen taksikuski ja nykyinen paperimies 
Timo Jäppinen luopui omasta autostaan 
muutamia vuosia sitten. Nyt työmatkat 
ja muu arkinen liikku minen sujuvat 
polkupyörällä. Autoa Jäppinen ei  
enää aio hankkia.
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Timo Jäppisen mukaan oma 
terveydentila on parantuntu 
huimasti, kun pyörämatkat ovat 
pidentyneet. – Polvet ja nilkat 
kestävät paremmassa kunnos-
sa, kun tulee toistoja toistojen 
perään. Aikaisemmin aamulla 
herätessä alaselkä oli aivan 
jumissa, mutta ei enää.



Kestävämpää  
liikkumista Imatralle
Imatran kaupunki haluaa kannustaa asukkaitaan liikkumaan 
kestävämmin. Tavoitteena on vähentää liikenteestä syntyviä 
päästöjä ja tehdä liikkumisesta sujuvampaa. Lisäksi asukkaiden 
hyvinvointi ja aktiivisuus painavat vaakakupissa, kun kaupunki 
kehittää uusia liikkumisen ratkaisuja.

Kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelma 

on kehittämisohjelma, joka tähtää kestävän 

liikkumisen lisäämiseen Imatralla. Hanke toteu-

tetaan yhteistyössä konsulttifirma Siton kanssa.

Kestävän liikkumisen onnistumissuunni-

telmassa analysoidaan liikkumisen nykytilan-

ne Imatralla, määritellään kehittämistarpeet ja 

päätetään tulevaisuuden toimenpiteistä. Lisäk-

si imatralaisia halutaan herätellä miettimään 

liikkumisvalintojaan jo hankkeen suunnittelu-

vaiheessa. 

- Kyseessä on siis selvitystyö, eli varsi-

naisia toimenpiteitä ei vielä tehdä. Tässä vai-

heessa kartoitetaan kävelyn, pyöräilyn ja jouk-

koliikenteen mahdollisuuksia ja ongelmakohtia. 

Tämän kartoituksen pohjalta luodaan toimenpi-

de-ehdotuksia ja suunnitellaan tulevaa, selven-

tää virkaa toimittava kaupungin insinööri Päivi 

Pekkanen.

Siton puolelta hankkeen projektipäällik-

könä työskentelee Virpi Ansio. Ansion mielestä 

on järkevää, että Imatran kaupunki tarkastelee 

kestävää liikkumista kokonaisuutena.

- Monessa kaupungissa tehdään erilli-

siä selvityksiä liittyen esimerkiksi pyöräilyyn tai 

kävelyyn. Tässä tehdään yksi, kaikkia kestävän 

Imatran kaupunki sai valtionavustuksen 
kahteen liikenteen kehittämistä koske-
vaan hankkeeseen. Toinen hankkeista 
käsittelee digiliftausta. - ”Imatra haki en-
simmäistä kertaa liikkumisen ohjauksen 
valtionavustusta. Saimme heti avustuksen 
kahteen hankkeeseen, se on todella 
hienoa”, sähköauton ratissa istuva  
Päivi Pekkanen iloitsee. 

liikkumisen tapoja koskeva suunnitelma. Se on 

fiksua, sillä me kaikki olemme niin sanottuja se-

kaliikkujia ja valitsemme tapamme liikkua tilan-

teen mukaan.

Asukastyöpajojen antia
Onnistumissuunnitelmaa on työstetty työ-

pajoissa Imatran kaupungintalolla. Vuorovai-

kutteiset työpajat ovat koonneet yhteen kau-

punkilaisia, virkamiehiä ja yksityisen sektorin 

edustajia.

- Tärkeää on koota yhteen monipuolinen 

porukka, sillä kaikki tarkastelevat asioita eri nä-

kökulmista. Eri ryhmillä on erilaisia tarpeita ja 

näkemyksiä siitä, mitkä ovat liikkumisen haas-

teet. Työpajoissa nämä näkemykset tulevat 

esiin. Eri ryhmien tavoitteet ja toiveet pyritään 

tapaamisissa kytkemään yhteen, Ansio selittää. 

Kuluvan vuoden aikana järjestetään yh-

teensä neljä työpajaa, joista kaksi on jo pidetty. 

Ensimmäinen käsitteli liikkumista arjessa ym-

päri vuoden. Toisessa keskityttiin joukkoliiken-

teen kehittämiseen, liikenteen sähköistymiseen 

ja liikkumisen uusiin palveluihin. Kolmas, syys-

kuussa järjestettävä työpaja käsittelee matkai-

lua: tarkoituksena on pohtia, kuinka kestävällä 

Teksti: Salla Pätilä
Kuva: Heikki Laine
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Mitä tarkoittaa kestävä liikkuminen?
Kestävä eli viisas liikkuminen on yleiskäsite, jolla viita-

taan vastuulliseen liikkumiseen. Kestävässä liikkumi-

sessa on otettu huomioon toiset ihmiset ja ympäristö 

niin, että liikkumisen aiheuttamat haittavaikutukset on 

minimoitu. Tavoitteena on ilmastotavoitteiden lisäksi 

säilyttää elinympäristö mahdollisimman terveenä ja 

turvallisena vähentämällä yksin omalla autolla ajamista. 

(Liikennevirasto: Kestävä liikkuminen alueellisessa liiken-

nejärjestelmätyössä.)

Vanhus- ja vammaisneuvosto, lasten parla-
mentti ja nuorisovaltuusto, kaupungin virka-
miehet, yksityiset liikennöitsijät ja työnantajat 
kokoontuivat työpajoihin pohtimaan kestävää 
liikkumista. Kuvassa Jukka Aallikko (vas.), Timo 
Saarinen, Miika Riikonen ja Leevi Könönen.

jatkuu edelliseltä sivulta

liikkumisella voidaan tukea turismia Imatralla. 

Neljännessä työpajassa kootaan yhteen tapaa-

misten anti ja aletaan laatia toimenpidesuunni-

telmaa.

- Työpajoissa on ollut todella hyvää kes-

kustelua, ja ihmiset ovat kertoneet avoimesti 

ongelmakohdista. Kehuja on tullut siitä, että 

kaupunkilaiset ovat päässeet konkreettisesti 

tekemään ja osallistumaan. Erityisesti lapsilta 

on tullut todella hyviä ideoita. He ovat avoimia 

sille, miltä maailma voi tulevaisuudessa näyt-

tää. Lisäksi lapset olivat jo todella hyvin perillä 

siitä, mitä kestävällä liikkumisella tarkoitetaan 

ja minkä takia tiettyjä liikkumisen muotoja kan-

nattaa suosia, kehuu Pekkanen. 

Työ kestävän liikkumisen edistä-
miseksi jatkuu
Hanke päättyy joulukuussa 2017, kun vuoden 

työ kootaan yhteen. Tulokset julkaistaan muun 

muassa seuraavan vuoden Asukaslehdessä. 

Tutkittuun tietoon perustuvien tulosten poh-

jalta voidaan suunnitella toimenpiteitä, joilla on 

kauaskantoisia seurauksia.

Onnistumissuunnitelman toimenpiteitä 

ja tavoitteita ei ole vielä lukittu, vaan niitä ale-

taan työstää tulevan syksyn aikana. Merkittävä 

rooli on syyskuussa 4000 imatralaiselle lähe-

tettävällä liikkumiskyselyllä. Tutkimuksessa 

pyydetään vastaamaan päivittäistä liikkumista 

koskeviin kysymyksiin.

- Toivomme todella, että lomakkeen saa-

vat ottavat osaa tutkimukseen: vastata voi joko 

paperilla tai internetissä. Kyselystä saadaan 

dataa, johon voidaan perustaa nykytilanteen 

kartoitus ja myös tulevaisuuden toimenpiteet. 

Kyselytutkimus on myös mahdollista uusia 10 

tai 15 vuoden päästä ja näin seurata, onko toi-

millamme ollut vaikutusta, Pekkanen sanoo.

Imatran paikallislii-
kenteen linja-autojen 
ulkoasu muutettiin 
joukkoliikenteen uu-
distuksen yhteydessä 
kesäkuussa 2016. 
Pirteästä ulkomuo-
dosta on tullut hyvää 
palautetta.

Kuva: Ari Nakari

Kuva: Heikki Laine
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Kulttuuri- ja  
oppimiskeskus 
Virta aloitti  
toimintansa
Imatran kaupunginkirjasto, -museot, uusi Virta-opisto 
ja lähikulttuuripalvelut yhdistyivät yhdeksi kulttuuri- ja 
oppimiskeskukseksi elokuun alussa. Kyseessä on hallin-
nollinen ja toiminnallinen yhdistyminen. Tavoitteena on 
yhtenäinen kokonaisuus, joka tuottaa kiinnostavia elämyk-
siä, harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia imatralaisille. 

- Kulttuuri- ja oppimiskeskus ei tarkoita fyysi-

sesti vain Kulttuuritalo Virtaa, vaan keskus on 

laajempi käsite. Se viittaa kaikkiin toimintoihin, 

joita kulttuuri- ja oppimiskeskuksen piirissä jär-

jestetään. Tässä pyritään siihen, että toimintaa 

luodaan yhdessä yhtenä keskuksena. Kunta-

laista kiinnostavat mielenkiintoiset tapahtumat, 

eikä niinkään se, kuka tapahtumia tuottaa, ker-

too Virta-opiston rehtorina ja kulttuuri- ja oppi-

miskeskus Virran johtajana aloittava Sarianna 

Purtilo.

Markkinoinnissa Kulttuuritalo 
Virta säilyy nimenä
- Se on oma brändinsä, siksi siitä ei luovuta. 

Viestinnässä pyritään painottamaan yhtä kult-

tuuri- ja oppimiskeskusta, joka kattaa kaikki eri 

palvelut, selittää Imatran kaupungin elämän-

laatupalveluiden johtaja Harri Valtasola.

Yhdistymisen tavoitteena on luoda elävä 

ja sivistävä oppimiskeskus. Toiminnalle halu-

taan myös lisää näkyvyyttä.

- Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen piirissä 

toimivat tahot tuottavat nytkin valtavasti tapah-

tumia, mutta ne halutaan saada näkyvämmin 

esiin. Talon käyttöä halutaan myös tehostaa. 

Harrastetilat ovat täynnä lähes koko ajan, ja 

konserttisalien käyttöaste on melko korkea 

muutamaa hiljaista kuukautta lukuun ottamat-

Mikä saisi sinut tulemaan  
Kulttuuritalo Virtaan?
Käy jättämässä omat ideasi internetissä. 

Ideat voi toimittaa myös paperilla Imatran 

kaupunginkirjaston asiakaspalveluun.

https://app.innoduel.com/#/

arena?pid=777&sid=37eb6cf80cef

ta. Muiden tilojen käyttöä voidaan kuitenkin li-

sätä, Purtilo avaa. 

Siilomaisesta ajattelusta halutaan eroon. 

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen työntekijöitä 

yhdistellään tiimeiksi, jolloin koko keskuksen 

henkilökunnan osaamista voidaan hyödyntää.

- Työntekijöillä on monipuolista osaa-

mista, ja tiimeissä tietoa on helpompi jakaa. 

Lisäksi koulutuksia ja esimerkiksi kalliita inves-

tointeja voidaan toteuttaa yhdessä, perustelee 

Valtasola.

Kaupunki kerää  ideoita  
Kulttuuritalo Virran kehittämiseen 
verkossa toimivalla Innoduel 
-ideoimistyökalulla
- Innoduelissa kaupunkilainen voi arvioida mei-

dän ajatuksiamme talon kehittämisestä ja jät-

tää samalla omat ideansa muiden arvioitavaksi. 

Areenaan osallistuttua näkee, mitkä väittämät 

ovat saaneet eniten kannatusta.  Erityisesti mei-

tä kiinnostavat ne ihmiset, jotka Kulttuuritaloa 

eivät yleensa käytä. Kehitystyö on vasta alka-

massa. Siksi onkin hienoa, että Innoduel ote-

taan käyttöön nyt, kun mitään ei vielä ole lyöty 

lukkoon, Purtilo iloitsee.

Eri-ikäiset imatralaiset lapsista vanhuksiin 
käyttävät kulttuuri- ja oppimiskeskuksen  
palveluita. Lisäksi Kulttuuritalo Virta  
houkuttelee tapahtumiin kävijöitä  
Imatran ulkopuolelta. 

- Kulttuuritalon osalta suunnitelmissa on 
lisätä kirjastoon harrastetiloja. Museoon 
suunnitellaan isoa kokoontumishuonetta, 
johon esimerkiksi eläkeläisjärjestöt voivat 
kokoontua. Nämä ovat kuitenkin vasta en-
simmäisiä ideoita. Kuntalaisilla on nyt erin-
omainen tilaisuus päästä vaikuttamaan 
siihen, minkälaisia palveluita Kulttuurita-
lossa järjestetään. Tarkoituksena on, että 
Kulttuuritalosta kehitetään imatralaisten 
olohuone, joka tarjoaa kaupunkilaisia 
kiinnostavaa ohjelmaa, Sarianna Purtilo 
kommentoi.

Teksti: Salla Pätilä
Kuvat: Arttu Muukkonen  
ja Ari Nakari
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Musiikkiopisto ja työväenopisto  
yhdistyvät Virta-opistoksi

- Yhdistyminen on ensisijaisesti hallinnollinen 

yhdistyminen. Virta-opistoa johtaa yksi rehtori, 

jonka apuna eri opistoissa työskentelevät tii-

mivastaavat eli apulaisrehtorit. Yhdistymisellä 

tavoitellaan toimintojen tehostamista ja uuden-

laista ajattelutapaa. Tämä toivottavasti tullaan 

näkemään opetustarjonnassa, kun opiskeli-

joiden valinnanvara kasvaa, selittää Sarianna 

Purtilo.

Kaikkea toimintaa ei kuitenkaan keskite-

tä Kulttuuritalo Virtaan.

- Virta-opistolla on tulevaisuudessa yksi 

yhteinen toimisto, joka sijaitsee täällä Kulttuuri-

Imatran musiikkiopisto ja Imatran työväenopisto ovat elokuun alusta al-
kaen yksi yhteinen Virta-opisto. Opistojen yhdistymisellä halutaan lisätä 
yhteistyötä, kehittää työskentelytapoja ja käyttää resursseja järkevämmin.

Teksti: Salla Pätilä
Kuvat: Ari Nakari ja Antti Suoranta

Käsitöiden, kuvataiteen ja musiikin opetus 
keskitetään Virta-opistoon.

talossa. Myös rehtori työskentelee täältä käsin. 

Toimipisteet kuitenkin säilyvät, eli opetusta tar-

jotaan yhä muun muassa Tainiontalolla.

Muualla Suomessa vastaavia yhdistymi-

siä on pantu täytäntöön aikaisemmin.

- Muun muassa Varkaudessa ja Pieksä-

mällä toimii samanlainen opistojen yhdistelmä. 

Esimerkkejä on isommista ja pienemmistä kau-

pungeista.

Varsinainen työ yhteistyön virtaviivaista-

miseksi aloitetaan kuitenkin vasta ensi syksynä. 

- Vanhat nimitykset, kuten musiikki-

opisto ja työväenopisto, toistuvat vielä kurs-

siohjelmassa, jotta kaikki ymmärtävät, mistä 

puhutaan. Virta-opiston yhteiset nettisivut eivät 

valmistu syksyksi, mutta kummankin opiston 

omilla nettisivuilla julkaistaan tarvittava tieto.

Kurssitarjonnassa yhdistyminen jo nä-

kyy.

- Erityisesti musiikkitarjonta lisääntyy, ja 

syksyllä aloittavat muun muassa ukulele-yh-

tye, äijämuskari ja Vuoksi-big band. Yhtyeet on 

tarkoitettu kaiken ikäisille ja tasoisille soittajille. 

Asukaslehden välissä koteihin jaetaan syksyn 

ohjelma, siihen kannattaa tutustua, Purtilo ke-

hoittaa.
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Opistojen yhdistyminen luo 
mahdollisuuden tarjota 
monipuolisempaa opetusta, 
joka tulevaisuudessa näkyy 
toivottavasti poikkitaiteellisena 
ja eri opetusalat ylittävänä 
kurssitarjontana.

Äijämuskarin vetäjä, Ville Salojärvi, on pitkän 

linjan muusikko.

- Olen valmistunut Helsingin ammat-

tikorkeakoulu Stadiasta pop/jazz-puolelta 

musiikkipedagogiksi. Valmistumisen jälkeen 

työskentelin monissa pääkaupunkiseudun mu-

siikkiopistoissa. Imatran musiikkiopistossa olen 

opettanut sähkökitaraa, akustista kitaraa sekä 

vetänyt bänditunteja elokuusta 2016.

Äijämuskari on varttuneempien ihmisten 

mahdollisuus tutustua bändisoittimiin ja bän-

Musiikki- ja työväenopiston yhdistymi nen näkyy monipuolistuneena kurssitar-
jontana. Yksi esimerkki uudenlaisesta toiminnasta on syksyllä alkava äijämuskari.

Bändisoitantaa  

aikuisille

Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö Imatralla
Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista, tasolta toi-

selle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Vapaa sivistystyö taas viittaa 

muun muassa työväenopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävään 

yleissivistävään opetukseen. Vapaa sivistystyö ei ole tutkintotavoitteista, 

vaan toimintaa ohjaa elinikäisen oppimisen periaate.

Taiteen perusopetusta on tarjottu Imatralla molemmissa opis-

toissa. Musiikin laajan oppimäärän mukaisesti on voinut opiskella  mu-

siikkiopistossa. Työväenopisto on puolestaan tarjonnut kuvataiteen ja 

käsityön yleisen oppimäärän opetusta. Elokuun alusta lähtien toiminta 

siirtyy Virta-opiston nimiin. Lisäksi työväenopisto on vastannut vapaasta 

sivistystyöstä.

Tanssin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antaa 

Imatralla yksityinen tanssistudio Jami.

dissä soittamiseen.

- Tarkoitus on lähteä mahdollisimman 

matalalla kynnyksellä liikkeelle. Tämä on ide-

aali mahdollisuus asiasta kiinnostuneille, joilla 

ei aiemmin ole ollut mahdollisuuksia kokeilla 

bändissä soittamista tai jotka ovat sen jostain 

syystä jättäneet kesken ja haluavat jatkaa har-

rastustaan. Tämä on työväenopiston idea, ja 

tarkoituksena on monipuolistaa kurssitarjontaa. 

Työnväenopistoissa yleensäkin lähtökynnys on 

matala, sillä opiskelu ei ole samalla tavalla ta-

voitteellista kuin musiikkiopistoissa.

Nimestään huolimatta äijämuskari on 

avoin kaikille vanhemmille ihmisille.

- Aikaisempaa kokemusta ei vaadita, jos-

kin siitä on hyötyä. Innostuneisuus ja halu oppia 

uutta ovat tärkeimmät ominaisuudet. Niiden 

avulla selviää jo pitkälle!

Ville Salojärvi on 
kokenut muusikko: 
hän on esiintynyt muun 
muassa Erja Lyytisen, 
Lenni-Kalle Taipaleen ja 
Marzi Nymanin kanssa. 
Salojärvi toivoo, että 
opistojen yhdistymisen 
myötä päivittäiset 
käytännön asiat hel-
pottuvat.
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Saarimäki Erkki, PS 
Kv:n 2. varapj.,  
Ryhmäpj. 
eläkeläinen

Malm Niina, SDP
Kv:n pj.
pääluottamusmies

Lankinen Veikko, 
KESK 
eläkkeellä/ 
maanviljelijä

Peltonen Pentti, 
KESK 
Kakela:n jäsen 
rakennusmestari

Marttila Päivi, VIHR 
Ryhmäpj., Hyla:n jäsen 
sairaanhoitaja

Räty Pekka, KESK 
Ryhmäpj.
näyttelijä/ ohjaaja

Juutilainen  
Jerena, KOK 
Kakela:n jäsen 
yrittäjä/ 
sairaanhoitaja

Kontiainen Kaisa, 
KOK 
pappi

Hujanen Irma, KOK 
Hyla:n jäsen
eläkkeellä/ rehtori

Airas Mikko, KOK
Kh:n 2. varapj.
erityisnuorisotyön-oh-
jaaja/ yrittäjä

Helminen Anna, KOK
Kh:n Pj.
yrittäjä, DI

Patrakka Marja-
Leena, KOK
Kakela:n jäsen
eläkkeellä/ lehtori

Saaristo Lilla, KOK
Kh:n jäsen
yrittäjä, Kasvatus- ja il-
maisuaineiden opettaja

Urpalainen Anu, KOK
Ryhmäpj., Hyla:n pj.
apulaisrehtori

Hirvonen Matti, KOK
Tark. ltk:n pj.
ylikonstaapeli

Prior Sanna, KOK
historian ja  
taloustiedon lehtori 
Kakelan varapj.

Färd Tom, KOK
Kakela:n jäsen 
kauppias

Imatran uusi kaupunginvaltuusto piti 

ensimmäisen kokouksensa 12.6.2017. 

Valtuuston kokoukset ovat avoimia. 

Niitä voi tulla seuraamaan kaupun-

gintalolle. Voit seurata kaupunginval-

tuuston kokouksia suorina lähetyksinä 

osoitteessa www.youtube.com/imat-

rankaupunki/live
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Kuvat: Ari Nakari
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Siitonen Arto, SDP 
Hyla:n vpj.
eläkkeellä,  
omaishoitaja

Hasu Mervi, SDP 
Kakela:n jäsen
terveydenhoitaja

Rautsiala Suvi, SDP 
tietotekniikan  
insinööri AMK

Ovaska Tiina, SDP
prosessihenkilö

Kuvaja Marjut, PS  
yrittäjä

Tanninen Heikki, SDP 
eläkkeellä/ 
kunnallisneuvos

Tikka, Arto, SDP 
Ymp.ltk:n pj.
eläkkeellä/ 
järjestelymestari

Id Lahja, SDP
Hyla:n jäsen
eläkkeellä/ soi-
tonopettaja

Montonen Jiri, PS 
Hyla:n jäsen
laitosmies

Mykrä Timo, VAS 
Ryhmäpj.
konduktööri

Mynttinen Rauni, 
SDP. Tark. ltk:n vpj. 
eläkkeellä, talous-
päällikkö

Miettinen Sari, PS
sairaanhoitaja, YAMK

Piirainen Anssi, VAS
valukonemies

Kuikka Tuija, SDP
Kakela:n jäsen 
kirjastovirkailija

Niskanen Markus, 
SDP 
sähköinsinööri

Häkkinen Juuso, SDP 
Hyla:n jäsen 
prosessihenkilö

Nokelainen Ilkka, 
SDP
Kh:n 1. varapj.
HR-projektityöntekijä

Telkkä Jani, SDP
Kh:n jäsen
toimitusjohtaja

Matikainen Tommi, 
KOK
Kv:n 1. varapj.
yrittäjä

Nissinen Anne, SDP
Kh:n jäsen
erityisopettaja

Äikää Tarja, SDP
Kh:n jäsen
eläkkeellä/ perushoi-
taja/ osastosihteeri

Luukkanen Heikki, 
SDP
Kh:n jäsen, eläkkeel-
lä/ kunnallisneuvos

Härkönen Timo, PS
Kh:n jäsen
vanhempi konstaapeli

Hämäläinen  
Veikko, SDP
Insinööri/ eläkkeellä 
Ryhmäpj.

Aalto Airi, PS
Kh:n jäsen
erityisopettaja

Lattu Antero, SDP
Kakela:n pj.  
tietotekniikka- 
päällikkö, insinööri

Hyla =  hyvinvointilautakunta
Kakela =  kaupunkikehityslautakunta
Ymp. ltk =  ympäristölautakunta
Tark. ltk. =  Tarkastuslautakunta

Aukeama esittelee valtuutetut valtuusto-
salin istumajärjestyksessä.
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Kaupunginjohtaja Rami Hasu - 

tavoitteena 
väkiluvun   
kääntäminen kasvuun  
vuoteen 2030 mennessä

– Ei ehkä ole uskallettu käyttää sanaa ”kasvu”. 

”Haluan, että alamme katsomaan vuotta 2030, 

johon mennessä tavoitteena on saada Imatran 

seudun väkiluku jälleen kasvu-uralle. Negatii-

visen väestökehityksen pysäyttäminen olisi jo 

sinänsä historiallista, mutta sitä tulee seurata 

käänne kasvuun, pamauttaa Hasu heti haastat-

telun kärkeen.

Mutta miten se tapahtuu? 
– Kaupungissa ei saa tyytyä siihen, että elinkei-

noasiat hoidetaan vasemmalla kädellä. Elinkei-

noelämän kehittäminen tulee huomioida koko 

kaupunkikonsernin johtamisessa. Jos haluaa 

erottua ja olla parempia kuin muut, niin ne kau-

pungit pärjäävät paremmin, jotka panostavat 

elinkeinopolitiikkaan. 

Imatralle 25 vuoden tauon jälkeen palannut Rami Hasu valittiin Imatran johtoon huhtikuussa. 
Parhaillaan Hasu toimii kaupunginjohtajan viransijaisena ja astuu virkaan 1.9. Diplomi-insinöörin 
koulutuksen saanut monitoimimies on ehtinyt tehdä laaja-alaisen työuran, mutta erityisesti Hasun 
kokemus elinkeinoelämän johtotehtävistä tullee profiloimaan hänen työskentelyään kuntakentällä. 
Merkittävimpänä tavoitteenaan Hasu pitää Imatran väestökehityksen taittamista kasvu-uralle.

– Imatralla on jo hyvä malli, jossa elinkei-

nopolitiikkaa tehdään vahvojen yhtiöiden kaut-

ta. Imatra Base Camp, Kehy ja YH-rakennuttaja 

pelaavat samaan maaliin. On johtamisen kan-

nalta hyvä asia, että saadaan kaikki yhteen kau-

pungintalolle. Näin tieto kulkee paremmin.

Kaupunki voi osaltaan vaikuttaa paljon-

kin alueen elinvoiman parantamiseen. Hasu 

luettelee siihen monia keinoja. 

– Pitää osata käyttää valtion investointi-

rahoja, joita työ- ja elinkeinoministeriö myöntää. 

Kaupungin kannattaa olla myös hereillä, kun 

yritykset tekevät investointipäätöksiä. Tulee 

olla yhteyksissä heihin, jotka tekevät yrityksissä 

päätöksiä. Hyvä yhteistyö investoijien kanssa 

ja palvelu erottavat yritysmyönteisen kunnan 

keskiverrosta. Pakettiin kuuluu myös laadukkai-

den vapaa-ajan palvelujen järjestäminen muun 

muassa liikuntapaikkojen muodossa.

– Verkostoissa vaikuttaminen on tärkeää. 

Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on ollut 

iso merkitys, että investointeja on tullut. Ilmas-

tonmuutoksen myötä Clean tech ja energian 

säästäminen luovat mahdollisuuksia meille. 

Teolliset investoinnit ovatkin tuottavia ja korke-

an lisäarvon tuotteet työllistävät enemmän. Nii-

tä tarvitaan. Parasta olisi, jos saisi isoja teollisia 

investointeja. Niitäkin kaupunki voi edesauttaa.

Koko julkinen sektori ja siinä myös kun-

nat ovat kovassa muutoksessa. Maakunnan ak-

tiivinen ote sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtei-

sessä tuottamisessa ja toisaalta Imatran rohkea 

kouluverkkoratkaisu ovat Hasun mukaan hyviä 

lähtökohtia hänen työlleen.

Rami Hasusta Imatralle tulo tuntuu  
kotiinpaluulta. Hasujen asunto Haminassa  
on myynnissä ja vuokra-asunto Imatralta  
on hankittu. Elokuussa perhearki alkaa 
Imatralla, kun toinen lapsi pääsee 
kouluun ja toinen  
päiväkotiin. 

Teksti: Heikki Laine
Kuvat: Ari Nakari
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Erityinen paikka Rami Hasun  
sydämessä on lukioajan kylänraitilla 
Vuoksenniskalla, josta on kuultu 
viime aikoina ilahduttavia uutisia.

Luonto ja Saimaa tuntuvat aina 
vain kauniimmalta, kun on muual-
la välillä ollut, kuvailee Rami Hasu. 

– Maakuntauudistukseen nähden Imat-

ra on jo hyvässä asennossa. Eksote-integraatio 

on ollut iso muutos ja ajatukset Imatralla on jos 

saatu suunnattua tulevaisuuden kaupunkiin. 

On äärimmäisen hyvä asia, että kauaskantoinen 

kouluverkkosuunnitelma on tullut tehtyä.

– Perus kaupunkiorganisaation fokus 

täytyy olla selvä. Siihen täytyy panostaa. Pal-

velujen tuottamisen on oltava mahdollisim-

man laadukasta ja tehokasta, jotta talous pysyy 

kunnossa. Hyvä koulutus ja kaupungin palvelut 

ovat osa tätä hyvää elinkeinopolitiikkaa.

Kesäkuun alussa kokonaisuudessaan 

voimaan tullut kuntalaki korostaa entistä voi-

makkaammin osallisuutta ja vaikuttamismah-

dollisuuksia. Hasun mukaan osallisuuden ke-

hittäminen on oikea suuntaus. 

– Faktoilla todistettavasti meillä on aktii-

visia toimijoita runsaasti. Kolmas sektori toimii. 

He tuovat myös ajatuksensa kuuluviin. Digitaa-

lisesti voidaan kehittää paljonkin näitä vaikutta-

misen mahdollisuuksia.

Rami Hasu on nähnyt johdon 
näkökulmasta niin yksityistä kuin 
julkistakin sektoria. 

– Molemmissa on hyvää ja huonoa joh-

tamista. Hyvässä johtamisessa on tuloksena 

tyytyväistä henkilöstöä. Uskon tavoitejohtami-

seen ja siihen, että pidetään asiat yksinkertai-

sina. Aina on jokin visio, johon tulee päästä ja 

jonka tavoittelemiseen ihmiset tulee saada 

mukaan. 

– Kun on enemmän innostavia juttuja, 

jotka tulevat kasvusta ja menestyksestä, niin 

on helpompi motivoida ihmisiä. Työhyvinvoin-

ti tulee siitä että on riittävän hyviä tavoitteita, 

jotka motivoivat. Ilman selkeää struktuuria on 

vaikea johtaa. Siksi kaikki työ kannattaa tehdä 

projekteina.

Vaikka Hasun mukaan julkisella ja yksi-

tyisellä sektorilla on eronsa, on yksi perusasia 

kuitenkin sama. 

– Ei ole kuin ihmisten johtamista, paalut-

taa Rami Hasu.
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Kulttuuritalo Virran 
syksyn tapahtumakalenteri

Syyskuu
to 7.9. klo 15  Kahvila virta, Musiikkiopiston kahvilakonsertti

su 10.9. klo 16  Karelia-sali, Huippuosaajat! -musiikkiteatteriesitys 

ti 12.9. klo 19  Karelia-sali, Olli Soikkeli & Julien Labro Qvartet

la 16.9. klo 15  Karelia-sali, Mimmit 10v juhlakiertue

su 17.9. klo 17  Karelia-sali, Tulta päin! –  

 konsertti Juha Vainion lauluista

to 21.9. klo 19.30  Karelia-sali, Rauhanpäivän valopolku, Suomi 100

ti 26.9. klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

pe 29.9. klo 19  Karelia-sali, Jorma Kääriäinen &  

 Yhden tähden orkesteri

Lokakuu
ti 3.10. klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

ti 3.10. klo 18.30  Kaleva-sali, Musiikkiopiston oppilaskonsertti

to 5.10. klo 15  Kahvila Virta, Musiikkiopiston kahvilakonsertti

to 21.9. klo 17  Karelia-sali, Laulun ja Soiton päivän konsertti

ti 10.10 klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

ti 10.10 klo 19  Karelia-sali, Etelä-Karjalan kansanmusiikki

ti 17.10. klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

ke 18.10. klo 19  Karelia-sali, Viihdekonsertti (Auraviihde)

to 19.10. klo 10–15  Karelia-sali, Kaleva-sali ja aulat,  

 Hyvinvointia ikääntyville –messutapahtuma

pe 20.10. klo 19  Karelia-sali, Imatra Big Band solisteineen

ti 24.10. klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

ke 25.10. klo 19  Karelia-sali, Silvennoinen & Maijanen band

pe 27.10. klo 19  Karelia-sali, Elvis Forever 40th Anniversary

ti 31.10. klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

ti 31.10. klo 18  Karelia-sali, Musiikki- ja teatteriryhmä Hurja joukko

Musiikkia ja tapahtumia

PE 29.9. KLO 19 
Karelia-sali,  

Jorma Kääriäinen &  
Yhden tähden orkesteri

Kulttuuritalo Virran Karelia- ja Kaleva - salit ovat erityisen kovalla 
käytöllä syksyisin. Tarjonta on laadukasta ja monipuolista. 
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Marraskuu
ke 1.11. klo 18.30  Karelia-sali, Vielä Virtaa –musiikkiryhmä

to 2.11. klo 14  Kaleva-sali, Kulttuurikahvila

to 2.11. klo 15  Kahvila Virta, Musiikkiopiston kahvilakonsertti

pe 3.11. klo 19  Karelia-sali, Korsuorkesteri, Suomi 100

ti 7.11. klo 14  Kaleva-sali, Ikääntyvien yliopiston luento

ti 7.11. klo 18  Kaleva-sali, Imatran Seudun  

 luonnonsuojeluyhdistyksen Norppailta

ti 7.11. klo 19  Karelia-sali, Janne Mertanen, konsertti

ke 8.11. klo 18.30  Karelia-sali, Musiikkiopiston lasten  

 Suomi 100-konsertti

su 12.11 klo 17  Karelia-sali, Vuoksen mieslaulajat 70v juhlakonsertti

ke 15.11. klo 18  Karelia-sali, Imatra Dance ry tanssinäytös

pe 17.11. klo 19  Karelia-sali, Tuure Kilpeläinen

la 18.11. klo 19  Karelia-sali, Kolme tarinaa koskesta,  

 Imatran Impien näytelmällinen konsertti

su 19.11. klo 14 Karelia-sali, Kolme tarinaa koskesta,  

ja klo 19 Imatran Impien näytelmällinen konsertti

pe 24.11. klo 19  Karelia-sali, Palatsi teatterin vierailu

su 26.11. klo 17  Karelia-sali, 100-vuotta suomalaista  

 iskelmää, Karelia Singers

to 30.11. klo 19  Karelia-sali, Saska Helmikallio, Vammaisten tuki ry

Joulukuu
su 3.12. klo 13  Karelia-sali, Vammaisten tuki ry:n 50-vuotisjuhla,  

 Imatran seurakunnan soittokunta &  

 Vuoksen mieslaulajat

ma 4.12. klo 19  Karelia-sali, Itsenäisyyspäiväjuhla

ke 6.12. klo 12  Karelia-sali, Itsenäisyyspäiväjuhla

to 7.12. klo 15  Kahvila Virta, Musiikkiopiston kahvilakonsertti

pe 8.12. klo 19  Karelia-sali, Jaakko Ryhänen

su 10.12. klo 15  Karelia-sali, svengaava joulukonsertti,  

 Imatra Big Band & Linnalan lapsikuoro

ti 12.12 klo 18.30  Kaleva-sali, Musiikkiopiston oppilaskonsertti

ti 19.12. klo 18  Karelia-sali, Musiikkiopiston muskarin joulujuhla

ke 20.12. klo 18  Karelia-sali, Musiikkiopiston joulukonsertti

PE 27.10. KLO 19 
Karelia-sali, Elvis Forever  

40th Anniversary

SU 10.9. KLO 16 
Karelia-sali, Huippuosaajat! 

-musiikkiteatteriesitys 
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Tapahtumia lapsille
keskiviikkona 30.8. klo 12-12.45 

Mauri ja vähä-älypuhelin: lastenkirjailija Veera Salmi ja teatterinjohtaja 

Timo Rissanen kertovat Imatran teatteriin tulevasta uudesta lastennäy-

telmästä 

lauantaina 16.9. klo 13-15 

Nuorten luova lauantai

lauantaina 14.10. klo 11 alkaen 

Lasten lauantai: Imatran Unicefin lasten Nenäpäivä-tapahtuma

tiistaina 17.10. klo 18 

Nukketeatteri Sytkyt: Nukketanssinäytelmä Suomi 100 lapsen silmin 

perjantaina 27.10. 

Kansainvälinen nallepäivä 

lauantaina 18.11. klo 11 ja 12.15 

Lasten lauantai: Teatteri Kareluksen Sammakko tahtoo lentää -pöytäte-

atteriesitys

perjantaina 24.11. klo 9.15 ja 10 

Kirjailija Ella Brigatti & Ylivilkku Virtanen

Toistuvat tapahtumat
keskiviikkoina 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12. klo 9.30-10 

Satutuokio Satulaaksossa

torstaisin 14.9.-14.12. (ei kuitenkaan syyslomaviikolla 26.10.) klo 17-18 

Lukukoira Foxie kuuntelee lukemaan opettelevia lapsia Satulaaksossa 

Tapahtumia aikuisille
tiistaina 12.9. klo 17.30 alkaen 

Kirjailijavieraana sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseinen

maanantaina 25.9. klo 15-16.30 

Muisteluiltapäivä Rajapatsaan kirjastossa

lauantaina 30.9. 

Hiljaa kirjastossa – vietämme Hilja Valtosen 120-vuotissyntymäpäivää

maanantaina 2.10. klo 15-16.30 

Muisteluiltapäivä Vuoksenniskan kirjastossa

tiistaina 3.10. klo 10-14 

Seniorsurf: opastusta verkkoasiointiin

perjantaina 6.10. klo 17-19 ja lauantaina 7.10. klo 13-15 

Lukuretriitti Olohuoneessa: kokoonnutaan lukemaan rauhassa 

tiistaina 10.10. klo 17.30 alkaen 

Paleface vierailee pääkirjastossa

torstaina 19.10. klo 17-18.30 

Juurimusiikin alkulähteillä kitaristi Paavo Pesonen 

tiistaina 24.10. klo klo 17.30-18.30 

Aataminomenapuu: harrastajateatteri KESY:n kirjallinen matinea musiikil-

la höystettynä 

keskiviikkona 1.11. klo 17.30 alkaen 

Kirjailijavieraana Ville Kaarnakari

tiistaina 5.12. 

Linnan juhlien etkot: kirjastojen Suomi 100-juhlassa ohjelmaa kaikenikäisille  

LAUANTAINA 18.11. 
KLO 11 JA 12.15

Lasten lauantai: Teatteri  
Kareluksen Sammakko  

tahtoo lentää  
-pöytäteatteriesitys

Imatran kaupunginkirjasto

Kirjaston syksyn  
tapahtumat
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KAIKKI KIRJASTON TAPAHTUMAT  
OVAT MAKSUTTOMIA.

Tapahtumat järjestetään pääkirjastossa,  
ellei toisin mainittu.

Muutokset mahdollisia.

LAUANTAINA 18.11. 
KLO 11 JA 12.15

Lasten lauantai: Teatteri 
Kareluksen Sammakko 
tahtoo lentää -pöytä-

teatteriesitys

Toistuvat tapahtumat
keskiviikkoina 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12. klo 17-18 

Lukupiiri, avoin ryhmä keskustelee Olohuoneessa valitusta kirjasta

parillisen viikon maanantaina 18.9.-27.11. klo 17-18.30 

Filosofiakahvila Olohuoneessa, keskusteluja alustamassa Jukka Tavi

keskiviikkoina 20.9., 18.10. ja 15.11. klo 9-19 

Poistopiste – kokoelmista poistettua aineistoa edullisesti 

joka toinen maanantai 25.9.-20.11. klo 17-18 

Kielikahvilassa opitaan kieltä yhdessä jutellen ja kuunnellen, avoin 

ryhmä kokoontuu Olohuoneessa 

keskiviikkoina 27.9., 25.10. ja 29.11. klo 17.30-19 

Ompeluseurat, eli avoin piiri kokoontuu käsitöiden pariin Olohuoneessa 

tiistaisin klo 15-19  

Shakkikerho kokoontuu kuninkaallisen lautapelin ääreen Olohuoneessa 
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Taidemuseon syksy
1.6.-11.8. Omat kokoelmat,  

isot ryhmät tekijöiltä Magnus Enckell, Alfred 

William Finch, Verner Thomé, Mikko Oinonen, 

Uuno Alanko, Otto Mäkilä, Unto Pusa ja Sam 

Vanni

18.8.-16.9. Lakkautettu kylä,  

Hanna Koikkalainen valokuvia, Hanneriina 

Moisseinen sarjakuvia

22.9.-14.10. Luokkakuva,  

Juha-Matti Hilpinen, Antti Hämäläinen, Hannu 

Kanto, Arto Nurro, Elina Ollikainen, Anna-

Reetta Pehkonen, Johanna Pihlajamaa, Merja 

Salonen Di Giorgio, Anne Tamminen, Heidi 

Vasara, Riikka Viinikanoja, Jouni Viljakainen

20.10.-11.11. Alumninäyttely,  

Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistunei-

ta, Krister Gråhn, Janette Holmström, Ismo Hy-

värinen, Teemu Korpela, Emma Lappalainen, 

Tiina Marjeta, Jussi Nykänen, Jenni Sokura, 

Nelli Tanner, Tiina Tanskanen, Jaakko Tarkka, 

Tuija Teiska

17.11.-9.12. Etelä-Karjalan taideyhdistysten 

vuosinäyttely

15.12.2017-13.1.2018 Paikoissa ja Tiloja,  

Ville Mäkikoskela ja Pertti Kekarainen, valoku-

via ja veistoksia

Kuvataide

NÄYTTELYT AVOINNA:

1.6.- 31.8. ma-to 9-19, pe 9-16,  
suljettu 23.6.

1.9.-31.5. ma-pe 9-19, la 10-15,  
aattoina 9-16

Imatran taidemuseo, Virastokatu 1,  
55120 Imatra

Jotain vanhaa, uutta,
lainattua ja sinistä.
Kulttuurikeskus Virran kuvataidesyksy on runsas.  
Vaihtuvia näyttelyitä on taidemuseon lisäksi myös  
muun kulttuurikeskuksen auloissa.
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KÄYTÄVÄGALLERIA
Avoinna ma-pe 9-19, la 10-15, aattoina 9-16

01.08.-01.09. Of Bones

Minna Markkasen koruja, 

luonnoksia ja valokuvia

06.09.-30.9. Helena Roiha

Perhealbumista - kuvia ja kirjoituksia

Valokuvia ja tekstejä eri vuosikymmeniltä 

03.10.-28.10. Näin ne näin,

Ainomarja Virtasen

öljyvärimaalauksia

31.10.-02.12. ELÄMÄÄ VUOKSEN VARRELLA

Teija Rossin koskettelukirjoja ja ommeltuja

kosketeltavia tauluja

05.12.-30.12. Lunta ja jäätä

Lasse Walleniuksen valokuvia

AINOMARJA  
VIRTANEN: 

Marja, 1968, öljyväri,  
55 x 50 cm, kuva  

Ainomarja Virtanen

MINNA  
MARKKANEN:  

Kaulakoru “Exoskeleton: 
You can always carry 
yourself”, 2014, kur-

pitsansiemen, tekstiili, 
maali, lakka, emali, kuva 

Minna Markkanen 

TEIJA ROSSI:

Suuri, 2017, ommeltu 
kosketeltava taulu,  

kuva Teija Rossi

LASSE  
WALLENIUS:

Havu herää  
talviunesta, valokuva,  

21 x 29,7 cm
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Liikunta

Imatra liikuttaa
Ohjattu terveys- ja erityisliikunta
Syyskausi 4.9.2017. – 10.12.2017
Kevätkausi 8.1.2018- 29.4.2018

Tutustu liikuntapalveluiden runsaaseen ja 
monipuoliseen tarjontaan. Löydä oma lajisi.

Kuva: Arttu Muukkonen
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SISÄLIIKUNTA 

Maanantai

9.30 – 10.30 Kuntosali, neurologiset

10.00 – 11.00 Pilateskurssi, alkeet

10.30 – 11.30 Kuntosali, tekonivel

12.45 – 13.45 Kehonhuolto

15.15 – 16.00 Kuntosali, ohjaaja paikalla 

 (ei ohjattu ryhmä)

16.00 – 17.00 Matalan kynnyksen  

 liikuntaryhmä työikäisille

Tiistai

13.30 – 14.30 Soveltava liikunta

14.30 – 15.30 Kevennetty jumppa

Keskiviikko

9.00 – 10.00 Kuntosalistarttikurssi 

 aloittelijoille

11.00 – 12.00 Lavis- lavatanssijumppa,  

 ei 4.10

13.30 – 14.30 Äijät kuntoilee  

14.30 – 15.30 Selkäryhmä

Torstai

9.30 – 10.30 Kuntosali, senioriäijät

10.00 – 11.00 Voimaa ja tasapainoa

10.00 – 11.00 Pilateskurssi, alkeet

12.15 – 13.15 Kuntosali, kiertoharjoittelu

14.30 – 15.30 Terveysliikuntaryhmä

Perjantai

9.00 – 10.00 Kuntosalistarttikurssi 

 aloittelijoille

10.00 – 11.00 Kuntosali, seniorit

VESILIIKUNTA
Maanantai

8.15 - 8.45 Vesijumppa

8.50 - 9.20 Vesijumppa, kuulo- ja 

 näkövammaiset

9.30 - 10.00 Vesijumppa  

11.15 - 11.45 Vesijumppa

12.00 - 12.30 Vesijumppa, syvä vesi 

13.00 - 13.30 Vesijumppa

16.30 - 17.00 Vesijumppa, työikäiset

Tiistai

11.30 - 12.00 Vesijumppa

13.45 - 14.15  Vesijumppa

15.00 - 15.30 Äijien vesijumppa

15.30 - 16.15 Uintitekniikkakurssi, alkeet

16.30 - 17.00 Vesijumppa, työikäiset

 

Keskiviikko

8.30 - 9.00 Vesijumppa, tekonivel

11.30 - 12.00 Vesijumppa 

13.45 - 14.15 Vesijumppa, syvä vesi

16.30 - 17.00 Vesijumppa, työikäiset

Torstai

8.30 - 9.00 XL-vesijumppa,  

 ylipainoisille Bmi yli 30

11.30 - 12.00 Vesijumppa, neurologiset

13.30 - 14.00 Vesijumppa

16.00 - 16.45 Uintitekniikkakurssi, alkeet

Perjantai

12.30 - 13.00 Vesijumppa 

13.15 - 13.45 Vesijuoksu

LIIKUNTAKURSSIT

Pilateskurssi, alkeet 

6x maanantaina ja torstaina klo 10.00 – 11.00 

11.9. – 28.9.2017 

30€ + urheilutalon käyttömaksu 1,20€ / käyn-

tikerta. 

Pilates- tunneilla opitaan hahmottamaan 

kehoa ja käyttämään sitä oikein.

Kuntosalistarttikurssi aloittelijoille

4x keskiviikkona ja perjantaina klo 9.00 – 10.00 

Kurssi 1. 27.9. – 6.10.17 

Kurssi 2. 8.11. – 17.11.2017

4x/15€ + kuntosalin käyttömaksu. Kurssilla 

opitaan kuntosalilaitteiden turvallinen ja oikea 

käyttö.

Uintitekniikkakurssi, alkeet

4x/15€ tiistaina klo 15.30 – 16.15 ja  

torstaina klo 16.00 – 16.45

Kurssi 1. 12.9.– 21.9.2017

Kurssi 2. 7.11. – 16.11.2017

4x/ 15 € + uimahallimaksu. Opetus sisältää 

vapaauinnin, rintauinnin ja selkäuinnin perus-

tekniikat.

Matalan kynnyksen liikuntaryhmä työikäisille

18.9. – 4.12.2017 ma klo 16.00 – 17.00

Hinta 30€ + käyttömaksut

Ryhmä on tarkoitettu liikuntaa aloitteleville 

tai terveytensä kannalta liian vähän liikkuvil-

le henkilöille. Jos sinulla on esim. ylipainoa, 

kohonnut verensokeri/ verenpaine tai muuten 

tuntuu, että on aika aloittaa, olet erittäin terve-

tullut ryhmään. 

Liikuntaryhmässä koet liikkumisen iloa eri 

liikuntalajeja kokeillen. Ryhmä kokoontuu kaksi 

kertaa viikossa, joista toinen on omatoimiryh-

mä.  

Terveyttä voit edistää tekemällä terveyttä 

tukevia valintoja. Liikunnan lisäksi ryhmän si-

sältöön kuuluu lääkärin, psykologin, fysiotera-

peutin ja ravitsemusterapeutin luennot. 

Jos ei nyt, niin milloin?

MUUT RYHMÄT
Vertaisohjaajien kuntosaliryhmät

Imatrankoski, Jyskeen kuntosali, Jukankatu 7

Ma klo 10.00 - 11.00 Kuntosali, seniorit 

Vuoksenniska, Urheilukentän kuntosali

Ma klo 10.00 - 11.00 Kuntosali, seniorit

Ke klo 10.00 - 11.00 Kuntosali, seniorit

Karhumäki, Jäähallin kuntosali

Ma klo 10.00 - 11.00 Kuntosali, seniorit

Curling ja kelkkajääkiekko

Jäähallissa ennakkoilmoittautumisella

5€/ hlö Ma klo 13.00 – 14.30 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Vesa Rautio puh. 020 617 7295 

Erityisryhmien keilavuorot 

Keilahallissa 4€/ hlö 

Ke klo 10.00 - 11.00 Vammaiskeilailu (omat.)

Ke klo 15.00 - 16.00 Erityislapset (omat.)

To klo 10.00 - 11.00  Vammaiskeilailu (omat.)

Erityislasten sähly

Ti klo 17.00 - 18.00 Kosken koulun yläsali

Tiedustelut  Mika Hämäläinen puh. 040 563 

3918

Liikuntaneuvonta

• Onko kuntosi päässyt repsahtamaan?

• Pitäisikö sinun terveytesi kannalta lisätä 

liikuntaa, mutta et tiedä miten?

• Onko ylipainoa kertynyt liikaa?

• Onko liikuntasi vähäistä tai yksipuolista?

• Mistä löytyisi sopiva liikuntaryhmä?

• Liikuntaneuvonta on tarkoitettu18 - 64 

vuotiaille, terveytensä kannalta liian vähän 

liikkuville imatralaisille, joilla on selvästi 

kohonnut terveysriski esim. diabetes, 

kohonnut verenpaine tai ylipainoa. 

Liikuntaneuvonta on maksutonta ja ei ole 

tarkoitettu jo hyväkuntoisille aktiiviliikkujille.
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UKK- terveyskuntotestit

Senioreille ja työikäisille. Hinta 15€.

Kuntosaliohjelma 

Liikuntaa aloitteleville. Hinta 15€.

BMI – kortti

Liikuntapalvelut voi myöntää edullisen BMI-

kortti niille ylipainoisille Imatralaisille, joiden 

BMI (Body

Mass Index) on 40 tai yli. Kortti oikeuttaa 

käyttämään Imatran urheilutalon kuntosalia 

ja tai uimahallia. Kortin voi hankkia varaamalla 

ajan henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan. Ui-

mahalli/ kuntosalikortin hinta on 80€, uinti- tai 

kuntosalikortti 40€. Lisätiedot p. 020 617 7202

Lähde liikkeelle ja osallistu  

liikuntakampanjaan!

100- kertaa liikkeelle kampanja jatkuu 

6.12.2017 asti. Vielä ehdit kerätä suoritusker-

toja liikuntakorttiin. Liikuntakortin voit noutaa 

uimahallin kassalta tai tulostaa kaupungin 

nettisivuilta imatra.fi

Korttiin merkittävän liikuntasuorituksen täytyy 

olla vähintään 30 minuutin mittainen. Kortti 

palautetaan viimeistään 12.12.2017 urheilutalon 

kassalle. Kaikkien vähintään 100 liikuntasuori-

tusta tehneiden kesken arvotaan liikunnallisia 

palkintoja. Pääpalkintona on aktiivisuusran-

neke.

Lasten liikuntamaa

Iloista ja monipuolista perheliikuntaa 1-12-vuo-

tiaille Imatran urheilutalossa, uimahallissa, 

jäähallissa ja urheilukentällä.Tarjolla on erilaisia 

välineitä ja telineitä, joilla pääsee toteuttamaan 

luonnollista liikkumista.

Toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua. 

Lapsilla on oltava mukana oma huoltaja, jonka 

kanssa lapsi liikkuu, leikkii ja pelailee.

Liikuntamaa- ajat urheilutalolla, uimahallissa 

ja jäähallilla ilmoitetaan myöhemmin imatra.fi 

sivuilla sekä facebookissa.

Monipuolista liikuntaa kaupungin liikunnan-

ohjaajien ja urheiluseurojen järjestämänä. 

Käytössä on liikuntamaavälineistöä. Levitä viltti 

nurmikolle ja ota omat eväät mukaan. Tapah-

tuma on maksuton.

Ikä-ihmiset liikkumaan

Aviasport Areenalla alkaen 5.10 maanantaisin 

ja torstaisin klo 13.00 – 15.00.

Ennaltaehkäisevä, turvallinen ja sosiaalinen 

liikuntamahdollisuus, joka on tarkoitettu pää-

sääntöisesti ilman avustajaa toimeentuleville. 

Osallistua voi myös oman avustajan kanssa.

Toiminta on ohjattua. Mukaan ei tarvitse erik-

seen ilmoittautua.

TUNTIKUVAUKSET

Vesijumppa

Jumppaa vedessä välineitä ja vedenvastusta 

apuna käyttäen. 

 

Syvä vesi

Tehokasta jumppaa syvässä vedessä vesivyötä 

ja välineitä apuna käyttäen. Jumppa edellyttää 

uimataitoa.

Äijien vesijumppa

Miehille tarkoitettu vesijumpparyhmä.

Vesijumppa, kuulo- ja näkövammaiset

Ryhmä on tarkoitettu vain näkö- ja kuulovam-

maisille. Tunnilla on tulkkaus viittomakielellä. 

Vesijumppa, neurologiset

Ryhmä on tarkoitettu vain neurologisille asiak-

kaille. Tarvittaessa avustaja

maksutta mukaan.

Vesijumppa, tekonivel

Polvi- tai lonkkaleikkaukseen meneville ja

leikkauksesta kuntoutuville.

Vesijumppaa ylipainoisille veden vastusta ja 

välineitä käyttäen

Vesijuoksutekniikan opetusta ja samalla hyvä 

treeni vesivyötä ja veden vastusta hyväksi 

käyttäen.

Kuntosali

Lihasvoimaa- ja kestävyyttä, sekä tasapainoa 

ylläpitävää ja parantavaa harjoittelua kunto-

salilaitteilla. Tunnin alussa yhteinen alkuläm-

mittely ja lopussa venyttely.

Kuntosali kiertoharjoittelu

Tunnilla vuorottelevat lihaskunto- ja aerobinen 

osuus. Tunnin alussa on yhteinen alkulämmit-

tely ja lopussa venyttely.

 

Kuntosali, neurologiset

Kuntosalilla vahvistetaan eri lihasryhmiä ja 

lisätään kestävyyttä. Tunnin alussa yhteinen 

alkulämmittely ja lopussa venyttely. Tunnilla 

huomioidaan neurologisia sairauksia sairasta-

vien erityistarpeet. Tarvittaessa oma avustaja 

maksutta mukaan.

 

Kuntosali, tekonivel

Kuntosalilla tehdään lihasvoimaa ja nivelten 

liikkuvuutta ylläpitäviä ja lisääviä harjoitteita. 

Tunti on tarkoitettu polvi- tai lonkkaleikkauk-

seen meneville sekä leikkauksesta kuntoutu-

ville.

Kuntosali, seniori- äijät

Lihaskuntoharjoittelua ja liikkuvuutta koko 

keholle kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla.

Kevennetty jumppa

Tunnit sisältävät rauhallista lihaskuntoharjoitte-

lua ja venyttelyä. 

Hyvinvointi kiertue - liikunta ja ravit-

semus

Kaupungin liikunnanohjaajien, Eksoten  

ravitsemusterapeutin ja sairaanhoitajan 

yhteistyössä järjestämä hyvinvointi-

tapahtuma. Tapahtumassa saat tietoa 

liikunnasta ja ravitsemuksesta, lisäksi 

testauksia, tietoa liikuntapalveluiden  

ohjatuista ryhmistä  ja liikuntaneuvon-

nasta.

Kiertuepaikat ja aikataulu:

25.8. perjantai klo 8.00 - 11.00 Vuoksen-

niskan tori 29.8. tiistai klo 15.00 - 18.00 

Pääkirjaston aula 30.8. keskiviikko klo 

8.00 - 11.00 Imatrankosken tori
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Soveltava liikunta  

Monipuolista liikuntaa yksilölliset liikuntarajoi-

tukset huomioiden. Lajikokeiluja. 

Lavis- lavatanssijumppa

Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka 

perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan 

välimuotoon.

Lavista tanssitaan yksin. Tunnilla tanssitaan 

tuttuja lavatanssilajeja mm. valssi, humppa, 

jenkka, rock/jive, cha cha. Tunnilla opit eri la-

vatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella.

Kehonhuolto

Rauhallista, kehon syviä lihaksia vahvistavaa lii-

kuntaa,  sekä venyttelyä ja liikkuvuusharjoituksia.

Selkäryhmä

Tunneilla harjoitetaan selän liikkuvuutta ja 

keskivartalolihaksia.

Voimaa ja tasapainoa

Tunneilla harjoitetaan tasapainoa, koordinaa-

tiota ja lihasvoimaa. Tarvittaessa oma avustaja 

tunnille

mukaan maksutta.

Terveysliikuntaryhmä

Tunneilla harjoitetaan lihaskuntoa ja tasapai-

noa sekä tutustutaan eri lajeihin.

Äijät kuntoilee

Lihaskuntoa ja pelailua miehille. 

Vammaiskeilailu

Keilailu keilahallissa. Keilailuun tarvittavia

apuvälineitä saatavilla pyörätuolia käyttäville ja 

heikkovoimaisille. 

Erityislasten keilailu

Omatoiminen keilailuryhmä erityislapsille.

Senioripassi

Senioripassilla pääset urheilutalon kuntosalil-

le ja uimahalliin edullisesti. Se on tarkoitettu 

yli 65 vuotiaille  Imatralaisille omatoimiseen 

liikuntaan. Kortilla ei voi osallistua ohjattuihin 

liikuntaryhmiin. Senioripassi on voimassa kun-

tosalin ja uimahallin aukioloaikoina.

Senioripassin voi lunastaa uimahallin kassalta. 

Hinta 90€/ vuosi tai 45€/ puoli vuotta. Lisä-

tietoja uimahallin kassalta p. 020 617 7294.

OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT

Terveys- ja erityisliikunta

Fysioterapeutti Kirsi Mäyrä

puh. 020 617 7286

Terveysliikunta

Liikunnanohjaaja Riitta Pellinen

puh 020 617 7202

Liikunnanohjaaja Sanna Salu

p. 020 617 7297

Liikunnanohjaaja Päivi Saarimäki

puh. 020 617 5356

Ohjaaja- valvojat  Vesa Rautio,  Tuomo 

Tynkkynen,  Taru Liukkonen 

puh 020 617 7295

Ohjaajien sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@imatra.fi

Ohjaajan sairastumisesta tai liikuntapalveluis-

ta johtumattomista syistä peruttua tuntia ei 

korvata.

AUKIOLOAJAT 28.8. ALKAEN
Uimahalli

Ma ja ke 6.30 - 19.45 

Ti ja to  8.00 - 19.45

Pe  10.00 - 19.45

La ja su 10.00 - 16.45

Lipunmyynti uimahalliin päättyy tuntia 

ennen hallin sulkemista.

Urheilutalo 

Ma - To 8.00 - 22.00 

Pe 8.00 - 21.00 

La - su 10.00 - 18.00

Kuntosali

Ma ja ke 6.30 - 22.00

Ti ja to 8.00 - 22.00

Pe 8.00 - 21.00

La ja su 10.00-18.00

Suorituspaikat sulkeutuvat ½ tuntia ennen 

sulkemista.

Kassa palvelee puh. 020 617 7294

Ma ja ke 6.30 - 20.15

Ti ja to 8.00 - 20.15

Pe 8.00 - 19.15

La ja su 10.00 - 16.30

ILMOITTAUTUMINEN
Imatran kaupungin liikuntapalveluiden 

ohjattuihin terveys- ja erityisliikuntaryhmiin ja 

kursseille ilmoittaudutaan internetin kautta 

osoitteessa: www.imatra.fi.

Ryhmiin ilmoittautuminen alkaa tiistaina 

22.8.2017 klo 09.00. Ilmoittautuminen on sitova 

ja velvoittaa maksamaan kausimaksun. Kau-

pungin liikunnanohjaajat ovat Imatran uimahal-

lin aulassa avustamassa ryhmiin ilmoittautumi-

sessa tiistaina 22.8.2017 klo 09.00 - 15.00.

Imatrankosken, Vuoksenniskan ja Karhumäen 

ohjatuille kuntosalitunneille ilmoittautuminen 

on maanantaina 4.9.2017 klo 09.30 kullakin 

salilla paikan päällä. Ryhmät alkavat 4.9.2017 

klo 10.00.

MAKSUKÄYTÄNTÖ
Ryhmän osallistumismaksu maksetaan 

ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankis-

sa tai kassalle paikanpäällä 22.8.2017. Jollei 

osallistumismaksua ole maksettu, menettää 

ryhmäpaikan.

Meille käy maksuvälineenä yleisimmät 

verkkomaksut ja kassalla myös: Tyky-Online, 

Tyky seteli, Smartum liikunta-ja kulttuuriseteli, 

Smartum saldo, EazyBreak, epassi, OmaKun-

tokortti.

Ohjattujen tuntien maksut 

1 ryhmä/ viikko 40€ + käyttömaksu sis. syys- ja 

kevätkauden. Kertamaksu 2€ + käyttömaksu.

Työikäiset

Vesijumppa 2€/kerta + uimahallimaksu. Ei 

ilmoittautumista.

Vertaisohjaajien kuntosaliryhmien ohjaus-

maksut

1 ryhmä/ viikko 20 € + kuntosalimaksu sis. 

syys- ja kevätkauden
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MUSTA:
painovärit:
c0 m0 y 0 k100
Pantone Pro. Black
teippi (3M Scotchal)
3630-22 Black

PUNAINEN
painovärit:
c0 m97 y100 k0
Pantone 185
teippi (3M Scotchal) 
100-368 Light Red

ORANSSI
painovärit:
c2 m81 y100 k0
Pantone 173
teippi (3M Scotchal)
100-717 Bright Orange  

SININEN
painovärit:
c100 m28 y100 k0
Pantone 2925
teippi (3M Scotchal) 
100-123 Light Blue

VIHREÄ
painovärit:
c100 m0 y100 k0
Pantone 347
teippi (3M Scotchal)
100-46 Kelly Green

VIOLETTI
painovärit:
c43 m100 y0 k0
Pantone 513
teippi (3M Scotchal)
100-721 Dark Violet

Osta liput,
www.teatteri-imatra.fi



Näe uusi kaupunginjohtaja, 
uudistuneet kaupungintalon 
tilat ja taloon muuttaneet  
uudet ja vanhat toimijat!

Päivän teema – 

uusi yleiskaava
Osallistu arvontaan ja voita mahtavia Imatra-palkintoja!

Lisätietoja www.imatra.fi/avoimetovet2017

KAUPUNGIN- 
TALOLLA

KULTTUURI-  
JA OPPIMIS- 

KESKUS  
VIRRASSA

Mukana menossa
• Uudistuva maakunta

• Kaupunginjohtaja

• Nykykoulu

• Varhaiskasvatus

• Ympäristötoimi

• Kaavoitusosasto

• Imatra Base Camp

• Kehy

• YH-Rakennuttaja

• Kipa

• Vesi

• Lämpö

• Verotoimisto

• Ja monia muita…

Imatran kaupungin

avoimet ovet
11.10. klo 14 – 18
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LAUANTAINA 26.8.2017

Muutokset mahdollisia


