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PÄÄKIRJOITUS

Olemmeko valmiina
koronan jälkeiseen aikaan?

I tävallan Alppien viinituvan 
kyyppari tuntee aamulla 

. 

. 
oli 

karheutta kurkussaan
Ehkä eilen päättyneen Kii-
nan loman paluulento oli 
käynyt kurkkuun, niinhän 
lennoilla usein käy.

Toisaalta alkava viikko 
on kuuminta sesonkia 
ja kylän täyttää tuhannet 
turistit ympäri Eurooppaa
Viikko oli vilkas ja ihmisiä 
joka puolelta. Kyypparin kurkun 
karheus kävi yhä kiusallisemmaksi ja 
loppuviikosta hän makasi jo vuoteen omana.

Kyypparin vaivan tunsivat myös suomalainen lääkäriseurue, 
joka matkasi seuraavalla viikolla Leville ortopedien vuosita-
paamiseen. Vaikka suomalaisten matkaajien olo ei ollutkaan 
aivan priima, ei Levin tapaamiseltakaan voitu jäädä pois.

Myöhemmin koronaksi nimetty covid-19 virus oli saapunut 
Suomeen.

Bergamon Atalanta-joukkue oli päässyt mestareiden liigan 
loppukierroksille. Helmikuun 19. päivä he kohtasivat espanja-
laisen Valencian. Atalantan oma stadioni kävi tälle pelille liian 
pieneksi ja siksi ottelu siirrettiin yli 80 000 katsojaa vetävälle 
San Sirolle Milanoon.

Paikalle matkasi yli 40 000 bergamolaista. Paikalla oli useita 
Kiinasta palanneita pohjoisitalialaisia liikemiehiä. Atalanta voit-
ti pelin. Stadion oli täysi, mutta kohta täysiä olivat myös Poh-
jois-Italian sairaalat ja sittemmin hautausmaat.

Virus oli iskenyt toden teolla Eurooppaan. 
Tutkijoille covid-19 ei tullut yllätyksenä. Teoreettisena arvi-

ona virus oli kulkenut nimellä VirusX, jonka tiedettiin tulevan 
lähivuosina. Globalisaatio, ihmisten vilkastunut liikkuminen 
maanosasta toiseen ja yleiset viruksiin liittyvät lainalaisuudet 
johtivat teoreetikkojen arvioiden mukaan maailmanlaajuiseen 
pandemiaan. 

Pikkuhiljaa laajenevan immuniteetin ja viimeistään rokotteen 
valmistumisen jälkeen siirrytään koronan jälkeiseen aikaan. 
Tuolloin ne alueet, jotka osaavat tehdä oikeat johtopäätökset 
muuttuneesta maailmasta ja reagoida niihin tulevat menesty-
mään.

Imatralle matkailu on strateginen painopiste. Uudessa maa-
ilmassa luontomatkailu ja puhdas luonto saanee kokonaan 
uudenlaisen merkityksen. Kirkas Saimaa kiinnostaa ruuhkaisen 
maailman kansalaisia. Toivottavasti olemme tuolloin hereillä.

Siihen saakka ja sen jälkeen pidetään huolta hygieniasta, tur-
vaväleistä ja käytetään omassa toiminnassamme arkista järkeä.  

Kai Roslakka
Imatran kaupunginjohtaja
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Palkinnon saivat Jani Valkeapää, Vesteriset, Pekka Sarkanen sekä Katri ja Veli-Matti Kemppinen.

Imatra-päivänä jaettavien tunnustusten saajat

Imatra-mitali Jani Valkeapäälle

Imatra-päivä peruttiin tältä vuodel-
ta mutta päivään kuuluvien Imat-
ra-mitalin ja kaupungin tunnusten 
jako järjestettiin virtuaalisesti Teat-
teri Imatrassa lauantaina 5.9.

Leena Peura-Kuusela

Imatra-mitali myönnettiin IPV:n urhei-
lutoimenjohtaja Jani Valkeapäälle, 
joka on viime vuosien aikana tullut 

tunnetuksi mitä mielikuvituksellisimmas-
ta ideoista. Kesällä on pesäpallon ohella 
hiihdetty, menty pelaamaan pesäpalloa 
Espanjaan ja mäkihyppyäkin piti kokeilla 
mutta tänä kesänä korona sotki suunni-
telmat. Jani Valkeapää on omalla toimin-
nallaan vienyt IPV:tä ja Imatraa maailmal-
le ja ollut luomassa kuvaa ketterästä ja 
ennakkoluulottomasta kaupungista.

Myönteisen Imatra-kuvan levittäjän 
palkinnon saivat Heini ja Johannes Ves-
terinen perheineen. Vesterisen perhe, 

Heini, Johannes ja lapset Vilkku, Vuokko 
ja Veikka, on ilahduttanut viime keväästä 
saakka imatralaisia pihamuusikkoina ym-
päri kaupunkia. Vesteriset ovat tuoneet 
iloa monelle imatralaiselle ja päässeet 
toiminnallaan myös valtakunnan tiedo-
tusvälineisiin positiivisina imatralaisina. 

Osallistu ja vaikuta - palkitut

Imatra-päivänä on muutaman vuoden 
ajan jaettu Osallistu- ja vaikuta – palkinto, 
jonka saivat tänä vuonna Pekka Sarka-
nen ja Harjulan talli/ Katri ja Veli-Matti 
Kemppinen. 

Katri ja Veli-Matti Kemppisen Harjulan 
tallille Teppanalassa kaikki lapset ovat 
tervetulleita. Tallin perustamisen alusta 
asti tallilla on kiusaaminen ollut kiellet-
ty ja siksi siellä lapset ovat viihtyneet.  
Kemppiset ovat omalta osaltaan olleet 
kasvattamassa tallilla käyneitä lapsia 
ja luoneet heille turvallisen ympäristön 
harrastaa. 

Pekka Sarkanen on monessa muka-
na, Itä-Siitolan kyläyhdistyksen aktiivina 
hän ollut mukana kehittämässä kaupun-
ginosansa viihtyvyyttä, josta myös kaikki 
muut imatralaiset saavat nauttia Vuok-
sen lenkkiä kiertäessään.

Sarkanen on aktiivisesti osallistunut 
myös Imatranajojen järjestelyihin yhdis-
tyksen kanssa. 

Hän on ollut järjestämässä erilaisia 
jumppia ja kuntotapahtumia senioreille 
ja saanut näin heidät aktivoitumaan ja 
huolehtimaan kunnostaan. Sarkanen on 
myös Imatran Lapinkävijöitten aktiivinen 
puheenjohtaja.

Aktiivisena luonnonsuojelijana Pekka 
Sarkanen on viime aikoina profiloitunut 
norpan suojelijana ja tuli tunnetuksi nor-
panpoikasen pelastamisesta hoitamalla 
sitä kesämökillään ja saaden palautet-
tua se luontoon takaisin. 

Samassa tilaisuudessa Imatran Nuor-
kauppakamari valitsi uudeksi Imatran 
Inkeriksi Sanna Ilosen. 
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Liisa Hupli-Oinonen

Piha on jo nyt osoittautunut koululaisten suosikiksi, trampoliinilla Janita Jurvanen ja Linda Wallenius.

Valoisa ja terve Suomen suurin
puukoulu laatutakuulla
Piha on jo nyt osoittautunut suosituksi. 

Nyt se on valmis. Mansikkalassa on 
otettu käyttöön Suomen suurin puu-
koulu.

S e on aidosti puusta tehty, sillä ai-
noastaan perustukset, väestön-
suojat ja portaikot ovat betonia. 

Miten puukoulusta tuli totta?

Vaikea päätös 2016

Kaupungin päättäjät tekivät valtakun-
nallisesti ison päätöksen lokakuussa 
2016, että koulujen riskikiinteistöistä luo-
vutaan. 

Vanhat kiinteistöt eivät enää palvelleet 
uusia tarpeita. Iso vaikutin ratkaisuihin oli 
myös sisäilmariskeillä.

Päätös luopua yhdeksästä koulusta ja 
keskittää kaikki opetus kolmeen isom-
paan koulukeskukseen ei ollut helppo.

Nyt Vuoksenniskan koulukeskuksen 
uudisrakennus on palvelut vuoden ja 
koulun vanhaa puolta on saneerattu vii-
me keväästä alkaen. Mansikkalan puu-
koulun ohella työn alla on kolmas kou-
lukeskus Koskelle. Sen uudisrakennus 
otetaan käyttöön 2021.

Vuoden 2016 päätös ei koskenut vain 
kouluja. Myös päiväkotiverkkoa uudistet-
tiin. Kaikissa kolmessa koulukeskukses-
sa toimii esiopetus ja kahden yhteydessä 
on oma päiväkoti.

Elinkaarimalli takaa laadun

Keväällä 2017 päätettiin, että Mansikka-
lan koulukeskuksesta tehtäisiin puukou-
lu. 

Investointi toteutettiin elinkaarihank-
keena eli rakentaja YIT vastaa 20 vuotta 
myös kiinteistön ylläpitohuollosta. YIT ta-
kaa laatuvaatimukset koko sopimuskau-
den ajalta sekä sen, että rakennuksessa 
on toteutettu riittävät peruskorjaukset.

Vanhojen tilojen ylläpito olisi edellyttä-
nyt merkittäviä peruskorjauskustannuk-
sia ilman laatutakeita. Kaupunki saikin 
uudet tilat samoilla vuosikustannuksilla 
kuin vanhat.

–─ Tilakustannukset ovat nyt tiedossa 
vuosikymmeniksi eteenpäin ja voimme 
samalla turvallisesti luottaa, että raken-
nusten kunto on huippua, apulaiskau-
punginjohtaja Kaisa Heino toteaa.

Uusi puukoulu on yleisilmeeltään valoi-
sa ja sisäilmaltaan terve. Suunnittelussa 
on kiinnitetty erityishuomiota äänimaail-

man hallintaan, opetustilojen määrään 
ja muunneltavuuteen, eri-ikäisten lasten 
turvallisuuteen sekä pihan aktiviteettei-
hin. Vaikka koulu on iso, siellä on omat 
tilat sisäänkäynteineen eri-ikäisille. Piha 
on jo nyt osoittautunut koululaisten suo-
sikiksi. Myös vapaa-ajalla riittää pihal-
la kuhinaa. Erityisen suosittu on pihan 
trampoliinikokonaisuus.

Toki uusi vaatii myös totuttelua. Kun 
osaan luokista pitää kulkea toisen luokan 
läpi, tiloissa kävellään ilman ulkokenkiä 
ja ympärillä on lapsia vaippaikäisistä lu-
kiolaisiin, on arkeen haettava uudenlaisia 
tapoja toimia. Käyttäjiltä tullaan kysy-
mään kokemuksia muutaman kuukau-
den käytön jälkeen.

Puukoulu tehtiin lähes kokonaan sää-
suojassa. 

─ –─ Kyseessä on aidosti kuivarakenta-
misprojekti. Halusimme varmistaa, että 
kosteutta ei pääse missään vaiheessa 
rakenteisiin, rakennuttamisesta vastaava 
Pasi Huoponen Mitra Oy:stä kertoo.

Työmaalla oli kahden vuoden ajan noin 
50-70 henkilön vahvuus. YIT:n ohella 
urakka työllisti 123 aliurakoitsijaa ja tava-
ran toimittajaa, joista iso osa oli maakun-
nan alueelta. Näin urakka oli myös mer-
kittävä elinvoimaratkaisu.

Avoimet ovet
järjestetään

kaupunkilaisille,
kun korona

sen sallii.
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Mitä mieltä uusista tiloista?

l Uusi koulu on upea, monipuolinen ja valoi-
sa. Uskon, että yhteisen toimintakulttuurin 
hiomisen kautta saamme tilat toimimaan 
entistäkin paremmin. Tykkään.

Lukion rehtori Mika Strömberg, Imatran 
yhteislukio

l  Nämä tilat ovat minusta hyvin monipuoliset 
ja toimivat. Alamme pikku hiljaa oppia uutta 
arkea.
Johtava rehtori Lasse Tiilikka, peruskoulu 

l  Yllättävän kivat tilat. Minusta koulu on nyt 
toimiva ja hyvä. Ainostaan lukion F-siiven 
iso tila on äänten osalta haasteellinen vielä. 
Odotamme uusia väliverhoja, toivottavasti 
ne hiljentävät äänimaailmaa.

Abiturientti Emmi Elo

l  Paremmat kuin entiset tilat, ehdottomasti. 
Suunnittelussa on otettu meidät opiskeli-
jat huomioon ja ennen kaikkea nämä ovat 
puhtaat tilat ilman suhteen. Äänimaailman 
hallinta vaatii vielä lukion isossa F-osassa 
hallintaa. Kengättömyys oli minusta aluksi 
outo asia, mutta käytän sisäkenkiä nykyään.
Abiturientti Matti Pellinen

l  Ainakin vielä tuntuu siltä, että tilat ovat toi-
mivat, valoisat ja sisäilmaltaan todella hyvät. 
Meidän päiväkodin jumppasali on aivan 
ihana. Iltakäyttäjien ja kaikkien muidenkin 
toivoisin muistavan sen, että pihalla liikkuu 
myös pieniä lapsia. Portit on aina suljettava 

perässä.
Varhaiskasvatuksen opettaja Kirsi Klemola

l  Meidän Eksoten väki on nyt samalla käy-
tävällä ja se on hyvä juttu. Meillä on hyvät ja 
hiljaiset työtilat.
Kuraattori Tea Savolainen, Eksote

1-9lk

Jättiläisen portaat.

Suomen suurin
puukoulu

1 Rakennusmateriaali: massiivi-
puu (lukuunottamatta väestön-
suojaa, perustuksia, porrashuo-

neita)

2Hyötyala: noin 11 000 neliötä

3Hankinta-arvo: 45 miljoonaa 
euroa

4Rakentaja: YIT Talo Oy

5 Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto 
Perko

6 Elinkaarihanke: Rakentaja vas-
taa 20 vuoden ajan kiinteistön 
huollosta ja ylläpidosta. 

7Käyttäjät: varhaiskasvatuksen 
vuorohoitoyksikkö, yhtenäiskou-
lu esiopetus–9 lk ja lukio. Lisäk-

si Virta-opiston toimintoja, Eksoten 
neuvola ja oppilashuolto, nuorisopal-
velut ja iltakäyttäjät. (noin 1400 lasta 
ja nuorta + henkilökunta.).
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Maaseudun parhaaksi 
– yhdessä tehden
Vuosien 2020-2022 aikana Etelä-Kar-
jalan maaseudulta etsitään hyviä 
käytänteitä vähähiilisemmän toi-
minnan edistämiseksi.  

Kati Korhonen

Jäppilänniemen kylämaisemaa taidetieltä kuvattuna.

T avoitteena on löytää maaseudun 
asukkaista aktiivisia henkilöitä ko-
keilemaan arjessaan uusia ilmas-

toa huomioivia elintapoja. Hankkeessa 
paneudutaan myös muun muassa ma-
teriaalien kierrätykseen, liikennöintiin 
sekä uusiutuvien energiamuotojen hyö-
dyntämiseen. Pilotointien avulla mah-
dollistetaan uudentyyppistä, vähähiili-
sempää elinkeinotoimintaa. Työ on osa 
maakunnan ilmastonmuutoksen torjun-
taa. Suomen ympäristökeskus, SYKE, 
myönsi Etelä-Karjalalle Hinku-maakunta 
-statuksen marraskuussa 2019. Hinkua 
Etelä-Karjalaan! -hankkeen toteuttavat 
Imatran sekä Lappeenrannan seudulliset 
ympäristötoimet. 

Haussa 30 
vapaaehtoista perhettä 

Asukkaiden laaja osallistuminen on 
hyvin tärkeää, jotta voidaan kehittää ny-

kyisiä vähähiilisiä käytäntöjä aiempaa 
vahvemmin maaseudun asukkaiden 
näkökulmasta. Tätä työtä varten koko 
maakunnasta haetaan 30 vapaaehtoista 
perhettä, jotka haluavat vähentää omaa 
hiilijalanjälkeään ja jakaa hyväksi havait-
semiaan käytäntöjä.  

Maaseudun ilmastoedelläkävijäksi voi 
ilmoittautua heinäkuun 2020 ja joulu-
kuun 2021 välisenä aikana vapaasti. Il-
moittautumisen jälkeen ilmastoedellä-
kävijäperheille järjestetään neuvontaa ja 
jokainen laskee ohjatusti oman hiilijalan-
jälkensä. Kokeilujakson pituuden voi vali-
ta vapaasti 1-3 kuukauden väliltä, samoin 
toimenpiteet, joilla kasvihuonekaasu-
päästöjen syntymistä vähennetään. 

Hankkeen vetäjä Anna-Maija Wikström 
Imatran seudun ympäristötoimesta ker-
too, että maaseudun ilmastoedelläkävi-
jöiden kokemukset jaetaan kaikille.  

– Imatralla on toive, että asukkaat ajat-
televat omia arjen elintapoja ja tekevät 
vihreitä valintoja. Kodit kierrättävät jo 
paljon, mutta pienempään hiilijalanjäl-
keen pääsee myös välttämällä turhaa 
yksityisautoilua ja suosimalla uusiutu-
vaa energiaa. Pienempi hiilijalanjälki tuo 
mukanaan myös rahallista säästöä sekä 
hyvinvointia.   

Imatran kaupungilla on tehty tavoit-
teellista ilmastotyötä vuodesta 2007 al-
kaen. Kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 
tuosta ajasta lähes kolmanneksen, ja hii-
lineutraaliustavoite on määrä saavuttaa 
vuoteen 2030 mennessä.  

Erilaisista toimenpiteistä tiedotetaan 
aktiivisesti hankkeen nettisivuilla:
imatra.fi/HinkuaEteläKarjalaan

1Toteuttajat: Imatran seudun ym-
päristötoimi, Lappeenrannan 
seudun ympäristötoimi

2Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2022

3 Rahoitus: 350 000€, Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus ja 
Euroopan maaseudun kehittä-

misen maatalousrahasto  

Hinkua
Etelä-Karjalaan!
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Ilmastoviisaat ratkaisut   
Imatran kaupungin ilmastotyö

Imatralla ilmaston hyväksi on toi-
mittu jo lähes 15 vuoden ajan ja 
ilmastonmuutoksen riskejä on tie-
dostettu laajasti. 

Eetu Ahlberg

V uonna 2019 Imatra liittyi Hin-
ku-verkostoon (hiilineutraalit 
kunnat). Verkostossa on mukana 

yli 70 Hinku-kuntaa sekä viisi Hinku-maa-
kuntaa, jotka ovat sitoutuneet 80 pro-
senttin päästövähennystavoitteeseen 
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta. Imatralle laadittiin viime vuonna 
uusi ilmasto-ohjelma 2020–2030, jonka 
avulla luodaan tavoitteet kunnan ilmas-
totyölle.

Konkreettisia ilmastotekoja toteutetaan 
kaupunginyhtiöiden kanssa. Tänä syksy-
nä valmistunut Suomen suurin puukoulu 
on esimerkki uusista energia- ja kustan-
nustehokkaista kiinteistöistä. Uusiutuva 
luonnonvara, puu, vähentää rakennus-
materiaalina ympäristö- ja ilmastovaiku-
tuksia elinkaarinäkökulmasta merkittä-
västi, sitoen esimerkiksi hiilidioksidia. 

Imatralla kaukolämpö tuotetaan ny-
kyään hiilineutraalisti. Imatran Lämpö Oy 
on merkittävästi pienentänyt kaupungin 
kasvihuonepäästöjä rakentamalla vuon-

na 2015 kolme uutta biolämpökeskus-
ta, jolloin kaukolämmöstä 96 prosent-
tia tuotetaan kotimaisella, uusiutuvalla 
energialla.

Arjen ilmastoteot

Arjen valinnoilla ja teoilla voimme pie-
nentää päästöjä. Omaa hiilijalanjälkeä 
voi mitata esimerkiksi Suomen ympä-
ristökeskuksen ilmastodieetti-lasku-
rilla. Palvelu tarjoaa lopuksi ehdotuk-
sia ilmastoviisaista teoista. Esimerkiksi, 
kahdeksan minuutin suihku joka päivä 
maksaa vuodessa noin 300 euroa. Puo-
littamalla suihkussa käytetyn ajan puo-
litat laskun ja hiilijalanjälkesi pienenee 
puoli prosenttia vuodessa. Jos miljoona 
suomalaista tekee näin, säästyy lähes  
5 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki.

– Minulle helpoimpia ilmastotekoja 
ovat olleet kasvisruuan lisääminen ja 
ruokahävikin vähentäminen. Nykyään 
kasvisruokavalikoima kaupoissa on hyvin 
monipuolinen ja osa hyvinkin edullisia. 
Olen suunnitellut ruokalistat tarkemmin 

niin, että kaupassa ei tarvitse käydä usein 
ja samalla hyödyntänyt kaupungintalon 
lounasravintolan edullista hävikkiruuan 
myyntivarttia, jolloin mahdollisimman 
vähän ruuasta menee hukkaan, kertoo 
omista ilmastoteoistaan Ilmastoviisaat 
– hankkeen hankevetäjä Eetu Ahlberg. 

Sitran 100 fiksua tekoa arkeen –listasta 
löytyy jokaiselle parhaat keinot vähentää 
päästöjä. 

Katso lisää: ilmastodieetti.fi

Viisi faktaa
Ilmastoviisaat
-hankkeesta

1Kertoo kuntalaisille ilmaston-
muutoksesta

2Juurruttaa ilmasto-ohjelman 
2020–2030 osaksi Imatran 
kaupungin ja kaupunginyhtiöi-

den toimintaa

3Alkoi toukokuussa 2020 ja 
kestää kesän 2021 loppuun

4Järjestää kesällä 2021 ilmas-
tokiertueen Etelä-Karjalan 
kunnissa

5Rahoituksesta 56,4 prosent-
tia tulee ympäristöministeri-
ön Kuntien ilmastoratkaisut 

–ohjelmasta, Lappeenranta-Imatra 
–kaupunkiseudun osuus 40 pro-
senttia ja Imatran Lämpö Oy:n 3,6 
prosenttia
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Imatra piirtyi Venäjän
imperiumin kartoille
1700-luvulla

Teppanalan, Kyyrölän ja Jakolan verollepanokartta.

Moni tietää, että Venäjän keisarin-
na Katariina Suuri vieraili Imatralla 
vuonna 1772, yöpyi Siitolan karta-
nossa ja ihaili Imatrankoskea.

Imatran kaupunginmuseon ama-
nuenssi Kalle Pakarinen kertoo, että 
yksityistä vierailua edelsi käytännölli-

sempi kiinnostus aluetta kohtaan. 
Katariinan vierailun järjesti Viipurin 

kuvernementin varakuvernööri Nikolai 
Heinrich von Engelhardt. 

– Katariina antoi Engelhardtille vuonna 
1766 määräyksen tehdä selvitys Vanhan 
Suomen taloudellisista resursseista. Se 
valmistui seuraavana vuonna. Kahdes-
sa osassa Venäjään vuosina 1721 ja 1743 
liitetty Vanha Suomi oli Venäjälle tärkeä 

Heikki Laine sotilaallisesti ja taloudellisesti. Täältä tuli 
muun muassa puutavaraa, voita, graniit-
tia ja tietenkin verotuloja. 

Verot koostuivat maaomistukseen pe-
rustuvasta maaverosta ja henkirahasta. 
Näiden perustaksi tarvittiin karttatietoa.

– Venäjällä aloitettiin vuonna 1765 ve-
rorevisio, jossa tarkistettiin tilojen olo-
suhteet ja kylien maat. Revisio ulotettiin 
keisarinnan asetuksella myös Vanhaan 
Suomeen, Pakarinen kertoo.

Sen ansiosta Imatrankin alueesta alkoi 
syntyä yksityiskohtaisia karttoja, joissa 
näkyivät tilat isäntäväkineen, pellot, met-
sät ja niin edelleen.

– 1700-luvun revisiossa karttojen laa-

Kiinnostavia
Imatran alueen

historiallisia karttoja
on koottuna osoitteeseen 

imatra.fi/
imatrakartoilla



IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 2/2020     9

timisen tarve oli niin suuri, että Ruot-
sin puoleisesta Suomesta houkuteltiin 
osaajia Viipuriin maanmittareiksi. Viipurin 
maanmittaus- ja revisiokomissiossa oli 
1700-luvun lopulla jopa 42 maanmitta-
ria ja sama määrä apulaisia töissä. Vanha 
Suomi tulikin suurimmaksi osaksi mitat-
tua ja kartoitettua, Pakarinen selvittää. 

1765
Imatran alueelta on säilynyt joitakin 

tuon verorevision karttoja. Teppanalan, 
Kyyrölän ja Jakolan alueen verollepa-
nokartassa näkyvät tilat peltoineen, niit-
tyineen ja metsineen. Näistä voitiin las-
kea maaveron suuruus. 

Karttaan liittyy taulukko, jossa kerro-
taan kunkin maatyypin pinta-ala ja laatu 
sekä asukkaiden määrä. Lisäksi on sa-
nallinen kuvaus taloudellisista olosuh-
teista.

Tämän kartan suomennettuun kuva-
ukseen voit tutustua osoitteessa
imatra.fi/imatrakartoilla.

1786
Vuodelta 1786 peräisin oleva saksan-

kielinen kartta Vuoksen koskista Sai-
maalta Imatrankoskeen on samaisen re-
visiokomission työtä. 

– Tämä saattaa olla varhaisin kuvaus, 
jossa Vuoksen yläosan kosket on näin 
tarkasti merkitty, Pakarinen kertoo. 

Karttaluonnos Imatran yläosan koskista.

Kartta on saksaksi, joka oli yksi virka- 
ja hallintokielistä Viipurissa. Hallinnossa 
kun työskenteli baltiansaksalaisten jäl-
keläisiä. Eräs näistä oli edellä mainittu 
Nikolai Heinrich Engelhardt.

Koskikartan tarkoitus ei ole Pakariselle 
aivan selvä. 

– Tämä on jokin vähäisempi työ, joka 
on tehty kaksi vuotta revisiokartoituksen 

loppumisen jälkeen. Kartassa näkyvät lii-
kenneyhteydet, kuten lauttapaikka. Sen 
tarkoitus saattaa olla Vuoksen ylityspai-
kan kuvaaminen.

Koskikarttaa voi siis pitää Imatran turis-
tikarttojen esiasteena.

Verollepanokarttaan liittyy yksityiskohtainen kuvaus kylien veronmaksu kyvystä.
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1898

Hieman yli sata vuotta myöhemmin syn-
tyivät niin kutsutun Senaatin kartaston 
Imatran aluetta kuvaavat karttalehdet.

Kalle Pakarisen mukaan kartassa näky-
vät sen tekijän tarpeet.

– Kartoitustyö on osa Pietarin puolus-
tuksen suunnittelua. Kartassa on rautatiet 
ja tieyhteydet. Tämä on myös topogra-
finen kartta, jossa näkyvät korkeuserot. 
Kartta on venäjän kielellä, kun siviilikartat 
olivat pääsääntöisesti tässä vaiheessa jo 
suomeksi. 

Senaatin kartassa Imatralle tulee jo 
rautatie, joka johtaa Vuoksenniskan sata-
maan.

– Vuoksenniskan satama on ollut mer-
kittävä. Siellä sijaitsi rautatieasema ja sa-
tama. Sen läheisyyteen Abraham Määt-
tänen perusti kauppaliikkeen 1896–97, oli 
postikonttori, majoitusliikkeitä ja 1920-lu-
vun alusta alkaen myös tori. Enson tehdas 
teki sinne oman lastauspaikkansa puu-
tavaran kuljettamista varten. Ennen kaik-
kea Vuoksenniskan satama oli kuitenkin 
matkustajaliikennettä rautateille välittävä 
satama, Pakarinen kertoo.

Senaatin kartalla silmään pistävät myös 
lukuisat hotellit Vuoksen itäpuolella. Kar-
talla näkyy Imatrankosken tärkein kulku-
väylä, rautatieaseman ja Imatrankosken 
sillan yhdistävä tie, joka vuonna 1905 
rakennettiin Tie- ja vesirakennusten yli-
hallituksen toimesta seitsemän metriä 
leveäksi viertotieksi.

Vuoksessa Mellonlahden kohdalla yh-
distyvät pitäjien rajat. Suurin osa nykyises-
tä Imatrasta on Ruokolahtea, joka täyttää 
karttaotteen pohjoisen osan. Lännessä on 
Joutseno ja etelässä Jääski.

Kyrillisiä aakkosia osaava löytää kartasta 
monia tuttuja nimiä. Yksi niistä on Onnela, 
jonka monivaiheinen historia on oman ta-
rinansa aihe.

– Onnelan alueen nimi tulee huvilasta tai 
hovista. Se oli ensin Valtionhotellia pitä-
neellä ja sittemmin Rauhan kylpylän pe-
rustaneella Gustaf Almilla. Myöhemmin 
huvilan omisti baltiansaksalainen William 
Hoth ja hänen vävynsä, eversti Abagano-
vitz. Huvila purettiin toisen maailmanso-
dan jälkeen.

Kartat kansallisarkiston digiarkistosta 
(digi.kansalliskirjasto.fi).

Kiinnostavia verkossa katseltavissa ole-

via Imatran alueen historiallisia karttoja on 
koottuna osoitteeseen imatra.fi/imatra-
kartoilla

Lähteenä  käytetty Jan Strangin teosta 
Venäjän Suomi-kuva – Venäjä Suomen 
kartoittajan 1710 – 1942, vuodelta 2014.

Kaksi Senaatin kartaston Imatran aluetta kuvaavaa karttalehteä yhdistettynä.
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Imatran kaupungin
kaavoituskatsaus 2020
Maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisesti kaupungin tulee vähintään 
kerran vuodessa laatia katsaus kau-
pungissa vireillä olevista ja lähiai-
koina vireille tulevista kaava-asiois-
ta, jotka eivät ole merkitykseltään 
vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa 
selostetaan kaava-asiat ja niiden 
käsittelyvaiheet sekä sellaiset pää-
tökset ja muut toimet, joilla on väli-
töntä vaikutusta kaavoituksen läh-
tökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja 
toteuttamiseen. 

Koonnut Leena Peura-Kuusela

Imatrankoski ilmasta kuvattuna.

Imatran kaupungin kaavoituskatsaus 
2020 on hyväksytty kaupunginhalli-
tuksessa 1.6.2020 (§ 168). Katsaukses-

sa esitetään asemakaavoituksen ja yleis-
kaavoituksen työkohteet, jotka tulevat 
laadittaviksi tai laadinta tulee aloitetta-
vaksi vuonna 2020. Katsaukseen sisältyy 
myös kaavoitustöitä, joita on jo aloitettu 
aikaisempina vuosina ja joita jatketaan 
vuonna 2020.

– Vuonna 2020 tulevat aloitettavik-
si muun muassa. laajat asemakaavojen 
ajantasaistamiset Imatrankoskella ja 
Vuoksenniskalla. Yleiskaavan 2040 laa-
timinen jatkuu. Yksittäisinä asemakaava-
muutoskohteina jatkuvat mm. Fortumin 
asuinalueen asemakaavamuutos ja Neit-
sytniemen kartanon kaavamuutos, ker-
too kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula. 

Osallistuminen 
ja vaikuttaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki koros-
taa osallistumismahdollisuuksien ja eri 
tahojen vuorovaikutuksen merkitystä. 
Kaavoituksen alkuvaiheessa laaditaan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sii-
nä esitellään kaavoituksen kohde ja ker-
rotaan mm. kaavoituksen tavoitteet ja 
vaikutukset sekä osallistumismahdolli-
suudet ja aikataulu. Imatralla tiedotetaan 
asemakaavojen vireille tulosta ja laati-
misvaiheen osallistumismahdollisuu-
desta sekä eri vaiheiden nähtävilläolosta 

kaavoituskatsauksessa, kaupungin viral-
lisessa ilmoituslehdessä (Uutisvuoksi) ja 
kaupungin internetin etusivulla kohdassa 
Kuulutukset. Lisäksi kaupunki tiedottaa 
kaavahankkeista kirjeitse kaava-alueen 
maanomistajille ja rajanaapureille. Kaa-
valuonnokset ja -ehdotukset ovat näh-
tävillä kaupungintalolla Asiakaspalvelu 
Imatrassa ja kaavoituksen ilmoitustau-
lulla kulloinkin ilmoitettuna ajankohtana. 
Kaava-aineistot ovat nähtävissä myös 
kaupungin internetsivulla. 

Nähtävilläoloaika on samalla mahdol-
listen muistutusten tekoaikaa. Kunta-
laisten osallistumiseen tähtääviin tilai-
suuksiin ovat tervetulleita kaikki osalliset. 
Tilaisuuksissa on mahdollista osallistua 
kaavojen valmisteluun, arvioida kaavojen 
vaikutuksia ja tuoda julki mielipiteensä 
asiasta.

Seuraavalla aukeamalla ovat listattu-
na meneillään olevat kaavamuutokset.

Kaavoituskatsaus
aikatauluineen:

imatra.fi
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Imatrankoski – Mansikkala

Imatrankoski, Fortumin alue
Kaavatyössä tarkistetaan vanhan ra-

kennuskannan suojelumerkinnät ja tutki-
taan täydennysrakentamis-mahdollisuu-
det. Tavoitteena on laadukas asuinalue 
houkuttelevalla paikalla Vuoksen ranta-
maisemissa.

Alueen kulttuurihistorialliset ja maise-
malliset arvot otetaan huomioon muu-
tostyössä. Alueella sijaitsevan voimalai-
toksen vaikutukset huomioidaan.

Pässiniemi, Uimahalli/urheilutalo ja Var-
pasaariAsemakaavaa muutetaan uima-
halli/urheilutalon korttelissa siten, että 
asemakaava tukee alueen kehittämistä 
monipuolisiin keskustatoimintoihin.

Samanaikaisesti vertaillaan uimahallin 
ja urheilutalon peruskorjaus- ja uudisra-
kentamisen kustannuksia, etsitään uima-
hallille ja urheilutalolle mahdollisia uusia 
sijaintivaihtoehtoja ja arvioidaan raken-
nusten ja toimintojen toisaalle sijoittumi-
sen vaikutuksia.

Mansikkala, Linnalan koulu
Asemakaavalla tutkitaan Linnalan kou-

lun korttelin uudis-/täydennysrakenta-
misen mahdollisuuksia.

Lähtökohtana on entisen koulukorttelin 
kehittäminen monipuolisempaan käyttö-
tarkoitukseen. Tärkeänä tavoitteena on 
sopeuttaa kaavalliset muutokset kau-
punkikuvaan ja ympäröivään yhdyskun-
tarakenteeseen.

LINNALANLINNALAN
KOULUKOULU

UIMAHALLI /UIMAHALLI /
URHEILUTALOURHEILUTALO
VARPASAARIVARPASAARI

FORTUMINFORTUMIN
ASUINALUEASUINALUE

Alueiden uudistuville kaavoilla tuetaan alu-
eiden kehittämistä.

Ritikankoski – Karhumäki 
– Neitsytniemi

Ritikankoski, Karhumäki, Asuinalue
Suunnittelun tavoitteena on osoittaa 

vaihtoehtoista omakotiasumista pel-
tomaisemaan päiväkodin ja hyvien kul-
kuyhteyksien äärelle. Tavoitteena on 
sallia asemakaavaan omakotirakenta-

mista ja erityisesti pienten omakotitalo-
jen rakentaminen. Asemakaavatyössä 
tutkitaan kaupunkiviljelyn mahdollisuus 
alueella.

Neitsytniemi, Neitsytniemen kartano.
Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 

(Neitsytniemen kartano) asemakaavaa 
siten, että asemakaava mahdollistaa 
sekä matkailu- että siihen liittyvät ma-
joitus-, asumis- ja virkistystoiminnot 
korttelin alueella. Tärkeänä tavoitteena 
on määritellä Neitsytniemen kartanora-
kennukselle ja piha-alueelle suojelu- ja 
kehittämismerkinnät sekä luonnon mo-
nimuotoisuuden turvaaminen kaavamer-
kinnöin. 

Asemakaavamuutoksessa osoitetaan 
myös alueelliset virkistysyhteydet.

Seurakuntakeskuksen kortteli
Tavoitteena on tutkia uudisrakentami-

sen mahdollisuutta seurakuntakeskuk-
sen korttelissa.

NEITSYTNIEMENNEITSYTNIEMEN
KARTANOKARTANO

RITIKANKOSKI,RITIKANKOSKI,
KARHUMÄKI ASUINALUEKARHUMÄKI ASUINALUE

SEURAKUNTAKESKUSSEURAKUNTAKESKUS

Neitsytniemi, Neitsytniemen kartano. Tavoit-
teena on muuttaa korttelin 8 (Neitsytniemen 
kartano) asemakaavaa.

Vuoksenniska

Vuoksenniskan keskustan asemakaavo-
jen ajantasaistaminen

Suunnittelun tavoitteena on vanhentu-
neiden asemakaavojen ajantasaistami-
nen ja yritystoiminnan edellytysten pa-
rantaminen.

VUOKSENNISKAVUOKSENNISKA

Tavoitteena on Vuoksenniskan keskustan 
vanhentuneiden asemakaavojen ajanta-
saistaminen.

Rautio

Kaukopään koulu
Asemakaavamuutostyö tavoitteet ja ai-

kataulu määrittyvät Raution Kyläyhdistys 
ry:n hankkeen tulosten perusteella.

Yleisenä tärkeänä tavoitteena on so-
peuttaa kaavalliset muutokset kau-
punkikuvaan ja ympäröivään yhdys-
kuntarakenteeseen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään korttelin viihtyisyyteen.

KAUKOPÄÄNKAUKOPÄÄN
KOULUKOULU

Kaukopään koulu. Asemakaavamuutos-
työ tavoitteet ja aikataulu määrittyvät.

Onnela – Meltola

Onnelan asuinalueen asemakaavan sa-
neeraus.

Meltolan asuinalueen asemakaavan sa-
neeraus 

Tavoitteena on tarkistaa voimassaole-
vien asemakaavojen ajantasaisuus mm. 
maanomistuksen ja katuverkkojen osal-
ta. Lisäksi tutkitaan täydennysrakenta-
misen mahdollisuutta sekä nimistöön 
tehtäviä muutoksia osoitenumeroinnin 
selkeyttämiseksi.

MELTOLANMELTOLAN
ASUINALUEASUINALUE

ONNELANONNELAN
ASUINALUEASUINALUE

Onnelan ja Meltolan asuinalueiden asema-
kaavojen saneeraukset.
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Ukonniemi – Karhumäki

Ukonniemen yleiskaavan ja asemakaa-
vojen muutostarpeet tarkastellaan ko-
konaisuutena uimahallin ja urheilutalon 
tulevien sijoituspaikkojen tultua selvi-
tetyiksi. Myös Saimaan rannan rakenta-
mistarkastelut vaikuttavat asemakaava-
muutosten tarpeeseen, lähtökohtiin ja 
aluerajauksiin. 

Ukonniemen loma-asuntoalueen yleis-
kaavan ja asemakaavan muutokset

Kaavamuutosten tavoitteena on luoda 
edellytykset Ukonniemen alueen kehit-
tämiselle. Kaavatyön sisältöön vaikuttavat 
Ukonniemen toimintojen sijoituspäätök-
set.

Ukonniemen taimitarhan ja soranotto-
alueiden sekä ajoharjoitteluradan kaaval-
linen tarkastelu.

Asemakaavamuutostyö laaditaan osit-
tain taimitarhan alueesta järjestetyn idea-
kilpailun pohjalta. Kaavatyön sisältöön 
vaikuttavat oleellisesti uimahalli/urheilu-
talon sijoituspäätökset.

SAIMAANSAIMAAN
RANTA-ALUEETRANTA-ALUEET

UKONNIEMENUKONNIEMEN
LOMA-ASUNTOALUEETLOMA-ASUNTOALUEET

TAIMITARHANTAIMITARHAN
ALUEALUE

Ukonniemen loma-asuntoalueen yleiskaa-
van ja asemakaavan muutokset.

Yritys-, työpaikka- ja
teollisuusalueet

Korvenkanta, Piikadun, Korvenkannan-
tien ja rautatien välinen alue.

Tavoitteena on tarkistaa yleiskaavan 
mukaisen työpaikka-alueen (TP) / ra-
kennuskiellossa olevan alueen ase-
makaava siten, että kaavamuutos luo 
edellytykset laadukkaan yritysalueen 
rakentumiselle.

Teppanala, Kultakuusenkuja, kortteli 87
Asemakaavaa tarkistetaan yritysten 

toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien 
äärellä lähellä Pietarintietä ja valtakun-
nan rajaa. 

Kaavamuutostyö liittyy kiinteästi Imat-

Immolanhovi.

Neitsytniemen kartano.

Kaukopään koulu.

Kaavoitus-
katsauksessa

esitetyistä kaavatöistä 
saa lisää tietoa
kaavoituksen 

nettisivuja seuraamalla
imatra.fi

Kaavoituskatsaus 2020:
imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/imatran-kaavoituskatsaus-2020 

Vireillä olevat ja luonnoskaavat:
imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/imatran-kaavoituskatsaus-2020 

Nähtävillä olevat kaavat:
imatra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/asemakaavat/nähtävillä-olevat-kaavat 

Imatran yleiskaava 2040:
matra.fi/asuminen-ja-ympäristö/kaavoitus/yleiskaavat/imatran-yleiskaava-2040 

Kaavoitukseen liittyvät linkit

ran elinvoiman kasvattamiseen ja yritys-
ten toimintaedellytysten turvaamiseen.

Muita kaavoitusohjelman 2019-2021 

yritys/työpaikka/teollisuusalueiden 
asemakaavamuutoksia käynnistetään 
tarpeen mukaan.
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Kirjasto ja museo ne yhteen soppii 
Siinä ne nyt ovat, sopuisasti rinnak-
kain samassa kerroksessa, Imatran 
kaupunginmuseo ja pääkirjasto. 

Mika Kähkönen ja Jesse Lindström

K oronasta johtunut julkisten tilojen 
sulkeminen kevään ajaksi mah-
dollisti kulttuuritalo Virrassa suu-

rien tilamuutosten toteuttamisen. Muse-
on näyttelytilalle löytyi paikka kirjaston 
lastenosastolta, lastenosasto laajeni 
vanhan Olohuoneen ja nuortenosaston 
paikalle, ja nuorille löytyivät uudet tilat 
aikuistenosastolta. Muutoksiin on ollut 
totuttelemista niin asiakkailla kuin henki-
lökunnallakin.

– Uudistunutta lastenosastoa ja pien-
ten lasten huonetta on kehuttu vuolaasti. 
Aikuisten puolella moni on tullut kysy-
mään, mistä romaanit nykyään löytyvät, 
kertoo kirjastonhoitaja Jesse Lindström.

– Uusi nuorten luola pelikoneineen on 
saanut heti käyttäjiä, ja nuortenosastokin 
on löytynyt viimeistään henkilökunnalta 
kysymällä, jatkaa lasten- ja nuortenosas-
tojen kirjastonhoitaja Tiina Rossi.

Pääkirjaston omatoimisuudesta on 
myös kyselty kesän aikana ahkerasti. 
Tätä kirjoittaessa omatoimitekniikka on 
vasta tulossa, mutta tavoitteena on, että 
syksyn aikana omatoimisuus saadaan 
käyttöön. Silloin myös pääkirjastoon al-
kaa päästä kirjastokortilla ja PIN-koodilla 
aamuin, illoin ja viikonloppuisin. Museon 
näyttelyiden aukioloaikoihin kirjaston 
omatoimisuus ei vaikuta.

Kirjaston syyskauden tapahtumat ovat 
nekin olleet koronan takia melkoisessa 
myllerryksessä. Säännöllisistä tapahtu-
mista on tässä kohtaa sovittu alkaviksi 
filosofiakahvila Virtapiiri, ompeluseu-
rat ja lukupiiri. Tietotekniikkaopastuksia 

on tarkoitus järjestää yhteistyössä Vir-
ta-opiston ja Etelä-Karjalan Osuuspankin 
kanssa. Kirjailijavierailukin on alustavasti 
sovittu. Toivottavasti tapahtumat pysty-
tään toteuttamaan suunnitellusti.

Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että 
kirjaston tilat ovat asiakkaiden ja yhteisö-
jen käytössä tapahtumien järjestämistä 
varten ilmaiseksi. Jos mielessäsi on ker-
taluontoinen tai säännöllinen kirjastoon 
soveltuva tapahtuma tai näyttely, ota 
rohkeasti yhteyttä kirjaston henkilökun-
taan.

Kirjastoissa ja museoissa, kuten muual-
lakin käydessä, on hyvä muistaa yleiset 
turvallisuusohjeet. Pidä riittävä etäisyys 
muihin, huolehdi käsi- ja yskimishygie-
niasta, älä tule sairaana. Nautitaan jat-
kossakin historiasta, kirjallisuudesta ja 
kulttuurista toinen toisistamme huoleh-
tien.

Omatoimisuus
on tulossa

syksyn aikana
pääkirjastoon.

Tiina Rossi näyttää mallia lainauksen tekoon.
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Museo on kirjaston yhteydessä.

Nuorten huone.

Perheen pienimmille löytyy oma paikka kirjastossa.

Kaupunginmuseo
• Vuoksen kauppala - Imatran 

vaiheita 1948-1970 
Kulttuuritalo Virta, 2. kerros.

Syyskauden
tapahtumia
pääkirjastossa
(koronavarauksella):

• Filosofiakahvila Virtapiiri: ma 
14.9., 28.9., 12.10., 26.10. ja 9.12. klo 
17–18:30

• Lukupiiri: ke 16.9., 14.10. ja 11.11. 
klo 17–18

• Ompeluseurat: ke 30.9., 28.10. ja 
25.11. klo 16–18

• Virta-opiston digiopastus: ti 
1.9.–15.12. klo 12–13:30

• Varmuutta verkkoon – Osuuspan-
kin digineuvontaa: to 17.9. 10–12, 
15.10. 13–15, 19.11. 10–12 ja 17.12. 
13–15

• Martat vinkkaa: to 3.9., 8.10., 5.11. ja 
3.12. 16–18

• Bridge-korttipeli – hyvinvointia 
aivoillesi: alkaen 21.9. klo 17

• Shakkikerho tiistaisin 14–18
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Tainionkosken entisestä
kivikoulusta tuli Taiteiden talo
Vanhasta Tainionkosken koulusta 
tuli taiteilijoiden yhteinen tukikoh-
ta, Taiteiden talo. Saman katon alla 
toimivat niin taiteen harrastajat kuin 
ammattilaisetkin. Suurin osa vuok-
ralaisista on kuvataiteilijoita tai yh-
distyksiä. 

Ella Taavitsainen

T alon muutostöitä tehtiin kesän ai-
kana, ja uudet käyttäjät pääsivät 
muuttamaan tiloihin syyskuussa.

– Suurin osa vuokrasopimuksista astui 
voimaan 1. syyskuuta. Elokuun alussa 
allekirjoitettuja sopimuksia oli jo 21, va-
raustilassa olevia jokunen, ja vain kolme 
tilaa on kokonaan vapaana, kertoo isän-
nöitsijä Katriina Tella Mitrasta.

Yhteensä taiteen tekemiseen tarjolla 
olevia tiloja on 38.

– Tilojen kysyntä on ilahduttavaa. Van-

hoista koulurakennuksista on keskus-
teltu paljon – Taiteiden talo on mahdol-
listanut opetustarkoituksista tyhjilleen 
jäävän tilan korkean käyttöasteen, Tella 
jatkaa.

Kivikoulu ja ruokalarakennus jäävät, 
Tainiotalo eli entinen yläkoulu puretaan.

– Ruokala on vielä vailla toimijaa ja yh-
teydenottoja kaivataan. Rakennus tar-
joaa toimivat tilat esimerkiksi pitopalve-
lulle. Kenties kahvila tai lounaspaikkakin 
sopisi siihen yhteyteen, sillä Taiteiden ta-
lon käyttäjien lisäksi alueella on tietenkin 
asukkaitakin, pohtii Tella.

Taidetoimintaa talossa harjoittavat 
muun muassa Sirkus Soihtu sekä taide-
maalari ja kuvataiteilija Tiina Marjeta. 
Myös kutomo ynnä iso osa Virta-opiston 
työväenopistotoiminnasta on siirtynyt 
uuteen Taiteiden taloon.

– Työtila on hyvä ja erilainen kuin aikai-
sempani. Hienoa, että monen taiteilijan 
jakama ympäristö kannustaa meitä kes-

kinäiseen yhteistyöhön, Imatran kuvatai-
dekoulusta valmistunut Marjeta sanoo.

Taiteiden talosta Marjeta toivoo pitkäai-
kaista työskentelytilaa.

– Uudessa, 40 neliömetrin tilassani har-
joitan pääsääntöisesti taidemaalausta. 
Olen muuttanut useasti, ja nyt toivon voi-
vani toimia täällä pidemmän aikaa. Työ-
höni valmistauduin muovittamalla lattian 
sekä valmistelemalla kestävän seinän. 
On erinomaista, että tilassa on runsaasti 
kaappitilaa – taitelija tarvitsee huomatta-
van määrän työkaluja, joita olenkin kan-
tanut urakalla varastoon. Varastotiloissa 
säilytän myös omia teoksiani, Marjeta 
kertoo.

Virtaopiston taidekurssit painotetaan 
Taiteiden taloon.

– Valtaosa kädentaito- ja kuvataide-
opetuksestamme toteutetaan Taiteiden 
talossa. Myös kutomotoiminta siirtyi Tai-
teiden taloon ja jatkuu omatoimisena, 
kertoo Virta-opiston Kari Salin.

Tainionkosken koulu on täyttynyt taiteen tekijöistä.

”Monen taiteilijan 
jakama ympäristö 
kannustaa meitä 

keskinäiseen 
yhteistyöhön.”
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Taidemuseon syksy 2020 

• 28.8.-18.9. Markku Hakuri. Pitkän ja ansiokkaan uran 
tehnyt kuvataiteilija, joka on työskennellyt 1970-luvulta 
alkaen. Teosten lähtökohtina median käyttämät lehdis-
tökuvat. 

• 25.9.-16.10. Juha Metso. Valokuvaaja, joka tunnetaan 
sekä vapaana taiteilijana että sanomalehtikuvaajana. 
Julkaissut kuvareportaaseja ja kirjoja, joiden aiheet ovat 
mm. Venäjältä. Työskennellyt 1970-luvulta alkaen. 

• 23.10.-13.11. Sami Luukkanen. Valokuvaaja, joka on 
erikoistunut kookkaisiin valokuviin ja voimakkaisiin värei-
hin. Luukkasen kuvissa ei ole selkeää esittävää aihetta. 
Näyttelyn valokuvat ovat osa projektia, jota on työstetty 
Japanissa ja Suomessa. 

• 20.11.-11.12. Anne-Mari Heiskanen. Taidemaalari ja graa-
fikko, joka tekee usein maalaussarjoja. Työhön vaikutta-
vat mm. Saimaa, vuodenajat sekä tapahtumat omassa 
elämässä ja ympäristössä. 

• 18.12.2020-22.1.2021 Joensuun taiteilijaseura. 
Pohjois-Karjalan uutta kuvataidetta. Valikoitu otos.

Käytävägallerian  syksy 2020

• 1.9.-25.9. Jouni ja Siiri Viljakainen 
Piraijapuu 
veistoksia, maalauksia, piirroksia ja yllätyksiä  

• 29.9.-30.10. Ralina Matikainen 
VUOROVAIKUTUS II 
maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, valokuvia ja käsitöitä

• 3.11.-27.11. Teppo Nygren, Sanna Pajari ja Marjaana 
Tykkyläinen 
Sikkeloita ja piippoja 
koruja, veistoksia, maalauksia, keramiikkaa ja mosaiikkeja

• 1.12.-23.12. Reino Pelkonen 
valokuvia 
 
Taidemuseo ja Käytävägalleria 
Virastokatu 1, 55120 Imatra

Ralina Matikainen, Varjot seinällä, 2019, öljyväri.

Reino Pelkonen, Linnunpoikanen, 2013, va-
lokuva.

Marjaana Tykkyläinen, Tähtimerkki, 2019, kera-
miikka.

Sanna Pajari, Painelaatta, 2020, mosaiikki.
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Virta-opiston syksy
Kulttuuritalo Virrassa on kesän ai-
kana tehty tilatiivistyksiä. Opiston 
toimisto ja rehtorit löytyvät nykyisin 
kirjaston tiloista.

Sarianna Purtilo

V irta-opistolla tilamuutoksia on 
myös työväenopistossa. Tainiota-
lo on poistunut opiston käytöstä 

ja se puretaan vielä tämän syksyn aikana.

No missä sitten työväenopiston 
opiskelijat opiskelevat?

Kädentaitojen ja taideaineiden osalta 
suurin osa opetuksesta on nykyisessä 
Taiteiden talossa (entinen Tainion ala-

koulu ). Kielten opiskelu, yleissivistävien 
aineiden, musiikin, liikunnan sekä osa kä-
dentaitojen ja taideaineiden opiskelusta 
tapahtuu Mansikkalan koulukeskukses-
sa. Opiston kursseja järjestetään myös 
Kulttuuritalo Virrassa, Vuoksenniskan 
koulukeskuksessa sekä Meltolan, Savi-
kannan ja Imatrankosken kouluilla.

Miten koronatilanne näkyy opiston 
opetuksessa?

– Koronapandemian vuoksi on jouduttu 
rajoittamaan osa työväenopiston kurs-
sien osallistujamääristä. Kaikki yleiset 
koronaohjeistukset tulee muistaa myös 
opiston opiskelussa, muistuttaa Sarianna 
Purtilo. 

Tapahtumia ja koulutuksia järjestetään 
tietyin rajoituksin. Karelia- ja Kaleva-sa-
leissa on paikkamääriä vähennetty. Kon-
serteista tullaan informoimaan musiik-
kiopistolaisten perheitä myöhemmin.

Mikäli koronapandemian tilanne tulee 
muuttamaan opiston toimintaa, siitä tie-
doitetaan opiston kotisivuilla. 

Omatoimikutomo
Taiteiden taloon

Tainionkosken vanha alakoulu on nyt 
Taiteiden talo. Sinne ovat muuttaneet 
myös kangaspuut Tainiotalolta. Aikai-
semmin kudonnan opetusta on ollut 
tarjolla Virta-opiston Työväenopistos-
sa, mutta jatkossa kutominen tapahtuu 
omatoimisesti Taiteiden talossa. 

– On hienoa, että mahdollisuus tähän 
toimintaan säilyy kaupungissamme, to-
teavat kudonnan konkarit kuin yhdestä 
suusta vaikka muutos on suuri. Konkarit 

ovat kutoneet aiemmin Tainiotalolla 
omatoimisesti lähinnä kesäisin. 

Vaikka opetusta ei jatkossa ole 
tarjolla, niin kuka tahansa voi 

tulla kutomaan ja opastusta 
järjestyy uusille tulokkaille. 
Yhteisöllisesti toimiminen 
mahdollistaa sen, että uu-
demmat harrastajat saavat 
opastusta kokeneemmilta 
kutojilta. Omatoimiku-
tomo antaa myös valin-
nan varaa, sillä siellä on 
mahdollista kutoa mo-
nipuolisesti erikokoisilla 
kangaspuilla sekä jopa 
erikoispuilla.
Käytännön asiat hoituvat 

jatkossakin Virta-opiston 
kautta. Kutomaan ilmoit-

taudutaan opiston toimis-
toon, josta ohjeistetaan mm. 

maksuihin ja avaimiin liittyvissä 
asioissa.

Tervetuloa
monipuolisten

opiskelu- ja
harrastus-

mahdollisuuksien
pariin!
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Musiikkiopistosta maailmalle

Wallenius-trio eli Tuuli, Ville ja Meri.

Imatran musiikkiopisto täyttää tänä 
vuonna 75 vuotta. Vuosien aikana 
opistossa on opiskellut moni lapsi ja 
nuori, joille musiikista on tullut am-
matti. Musiikkiopiston 75-vuotisjuh-
lakonsertissa näemme lavalla myös 
heitä. 

Anna-Mari Kärkkäinen

Usein musiikkiharrastus vie koko 
perheen mennessään, kuten kävi 
myös Walleniuksen perheessä. 

Kaikki perheen lapset opiskelivat. Per-
heen keskimmäinen Ville, aloitti mu-
siikkiopistossa kitaraopintonsa, sisaruk-
set Meri ja Tuuli aloittivat kitaransoiton 
vuonna 2000 isoveljen innoittamina. Trio-
na esiintyminen omien sisarusten kanssa 
oli turvallinen tapa tutustua Karelia-salin 
isoon lavaan. Pianon ja laulun opiskelu 
tuli kitaran  lisäksi ohjelmaan. 

Koulussa noteerattiin innokkaat esiinty-
jät. Koulun juhlissa ja tapahtumissa olikin 
aina sijansa Merin ja Tuulin esiintymisille. 

– Soitonopiskelu musiikkiopistoaikaan 
oli kivaa, innostavaa ja motivoivaa. Tyk-
käsin siitä, kun oli jotain mitä tavoitella – 
esimerkiksi hienoja kappaleita, joita voisi 

soittaa sitten, kunhan taidot hieman ke-
hittyisivät, muistelee Meri Wallenius. 

Tuuli muistaa opettajansa intohimoisen 
suhtautumisen musiikkiin ja opettami-
seen. 

– Opettajaltani Nerses Kostandianilta 
opin valtavasti musiikista, ilmaisusta ja 
elämästä muutenkin. 

Musiikin teoriaopinnot innostivat Merin 
ja Tuulin opiston sävellyskurssille. Kurs-
silla he pääsivät tekemään omia kappa-
leita ja sovituksia, ja pääsi kuulemaan nii-
tä aidon big bandin soittamana big band 
kurssilla.  

Musiikinopiskelussa jokaisella on vä-
lillä hetkiä, jolloin harrastus väsyttää tai 
ei huvittaisi mennä soittotunnille, aina ei 
harjoittelu innosta. Ylä- ja alamäkiä kuu-
luukin tulla, mutta on hyvä tiedostaa, että 
silloin kun takkuaa, on tärkeää kertoa 
siitä omalle opettajalle. Silloin tehdään 
asioita, jotka saavat taas harrastuksen 
maistumaan.

Oman soitonopettajan luovat ratkaisut 
eri oppimisen keinoihin, oivallukset kes-
ken oppitunnin, yhteismusisoinnin luoma 
me-henki ja kodin tuki ovat olleet avain-
asemassa siihen, että Walleniukset ovat 

saaneet musiikista elinikäisen kumppa-
nin. 

– Aina kun ripsi irtosi, toivoin tulevai-
suutta musiikin parissa, kertoo Tuuli Wal-
lenius.

Unelma kantoi. Tuuli on valmistunut 
Sibelius-Akatemiasta musiikin maisterik-
si vuonna 2018 ja Meri viimeistelee siellä 
opintojaan musiikkikasvatuksen osastol-
la. 

Vaikka elämä on vienyt pääkaupun-
kiin, Imatra on molempien mielestä ollut 
mainio paikka kasvaa ja elää lapsuutta ja 
nuoruutta. 

– Kulttuuriystävällinen meininki on 
huippua tämän kokoisessa kaupungissa, 
hehkuttaa Meri. 

Molemmat työskentelevät intohimoi-
sesti oman MeriTuuli-yhtyeen parissa 
valmistellen kolmatta albumia. He suo-
sittelevatkin kuunneltavaksi Spotifysta 
MeriTuulin Yö Saimaalla –kappaletta, 
joka henkii lämpöä kotiseutua kohtaan. 
Molemmat tekevät yhtyeessä kaikkea: 
soittavat, laulavat, säveltävät, sovittavat…
ja kaikkea tätä rakkaudesta musiikkiin!  

Trion kolmas jäsen Ville jatkaa myös 
uraansa musiikin parissa.

Tuuli muistaa 
opettajansa
intohimoisen

suhtautumisen
musiikkiin ja

opettamiseen
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Kulttuuritalo Virran syksyn ohjelmistoa
Tapahtumat järjestetään koronavarauksella

Jokeri Pokeri Box 
-Simon Suuri
Synttäri Show

Mestaritaikuri, suomalaisten rakastama 
ikisuosikki Simo ”Jokeri Pokeri Box” Aal-
to täyttää pyöreitä vuosia ja juhlii 6 (0v.) 
-synttäreitään koko vuoden.

Su 25.10.2020 15.00
Karelia-sali
Kesto: n 1 h, ei väliaikaa

Esityksen jälkeen Simo ja Kirsti jakavat kai-
kille synttärikortit!

Lisää Saikkua,
kiitos!

Saikkua, kiitos -esitys on kiertänyt ym-
päri Suomea, esitetty yli 350 kertaa ja 
sen on nähnyt yli 100 000 katsojaa. Kiitos 
kaikille katsojille, meillä kaikilla on ollut 
todella hauskaa!

Pe 20.11.2020 19.00
Karelia-sali
Kesto: n 2 h, sis väliajan

Ville Keskilä, Mikko Kivinen, ja Kalle Pylvä-
näinen.

Herra Ylpöllä on hyviä muistoja Imatrasta. Kuva Aki-Pekka Sinikoski.

Herra Ylppö & EX

Karelia-salissa perjantaina 6.11. kello 19

Ella Taavitsainen

S ekä Maj Karma- että Ihmiset –
yhtyeistä tuttu Herra Ylppö on 
perustanut trio-kokoonpanon ni-

meltä Herra Ylppö & EX. Yhtye julkaisi 
Lovi-nimisen debyyttialbuminsa helmi-
kuussa 2020. Levyn kantava teema on 
ero ja sen vaiheet.

– Haluan nähdä, että albumin sävy on 
raskaasta aiheestaan huolimatta toivei-
kas. Synkkyys ei kanna pitkälle. Vaikka 
olen urani aikana tehnyt tummanpuhu-
via biisejä, mielestäni taustalla on oltava 
ajatus siitä, etteivät ne kuitenkaan ole 
lohduttomia. Toivon ennemmin, että ko-
kemuksistani voi olla muille hyötyä, poh-
tii Herra Ylppö.

Myös Ihmiset-yhtyeen ystäville on lu-
vassa tuttuja kappaleita uusin sovituksin 
Imatralla.

– Soitamme materiaalia halki urani, 
myös tärkeitä biisejä Ihmiset-yhtyeen 
tuotannosta. Maj Karmaa emme triona 
kiertueella esitä. EX-yhtye käyttää ko-
valevyjä ja nykytekniikkaa, joka antaa 
musiikille uudenlaisen vivahteen, artisti 
kertoo ohjelmistosta.

Herra Ylpön oli tarkoitus lähteä yh-
tyeineen kiertueelle jo keväällä.

Koronatilanteen takia vain neljä alku-
peräistä keikkaa toteutui. Nyt syksyllä 
on kuitenkin vuorossa uusi yritys.

– Imatran keikka on osa kiertuettam-
me, joka starttaa 2.9. Tavastialta. Mi-
nusta on hienoa tulla Imatralle pitkästä 
aikaa, sieltä on hyviä muistoja muun 
muassa Viikate-bändin kanssa Osmo’s 
Cosmos Barista. Näin satakuntalaisen 
näkökulmasta Imatra on siellä Suomen 
kauniimmalla puolella, Herra Ylppö 
naurahtaa.
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Aavan meren tällä puolen
– Unto Monosten matkassa
suomalaisuuteen

Karelia-salissa keskiviikkona 21.10. kello 19

Ella Taavitsainen

S uomalaisia ja Suomea nähneet 
taiteilijat, Puntti Valtonen, Jussi 
Lampi ja Timo Rautiainen, ovat 

kukin Unto Monosia musiikillisessa lä-
pileikkauksessa suomalaiseen mielen-
maisemaan.

Aavan meren tällä puolen –näytelmää 
on esitetty ensi kerran vuonna 2019, ja 
kesällä 2020 se nähtiin Riihivuoren ke-
säteatterin lavalla. Nyt esitys rantautuu 
keikkaluontoisesti seitsemälle paikka-
kunnalle – myös Imatralle.

–  Esityksemme on katsaus suomalai-
seen kaihoon ja samalla tutkimusmat-
ka toiveikkuuteen pilke silmäkulmassa. 
Aavan meren tällä puolen pyrkii myös 
antamaan vastauksia siihen, mistä nämä 
suomalaisen mielen värit juontavat juu-
rensa, kuvailee näyttelijä Puntti Valto-
nen.

Näytelmän kaikupohjana soi yhtenä 
Suomen merkittävimpänä tangosävel-
täjänä pidetty Unto Mononen, joka me-
nehtyi vain 38-vuotiaana vuonna 1968. 
Monosen kappaleiden lisäksi esitys 
tarjoilee nykyaikaista musiikkia laidasta 
laitaan.

–  Varttuneempi väki varmasti poimii 
esityksestä tuttuja asioita, mutta samal-
la tämä kolahtaa nuoriinkin – olenpa 
kuullut, että näytelmän nähtyään nuori 
polvi on intoutunut hakemaan lisää tie-
toa henkilöistä ja musiikista, Valtonen 
paljastaa.

Aavan meren tällä puolen –työryhmä 
saapuu mielellään Imatralle:

– Kaikin puolin ihana tulla sinne. Nyt 
on jo aikakin; ainakin joskus 80-luvulla 
olen käynyt Imatralla keikoilla, ja muun 
muassa Jaana Saarisen kanssa olemme 
muutamia vuosia sitten esiintyneet siel-
lä päin, toteaa Valtonen.

Aavan meren tällä puolen – Jussi Lampi, Puntti Valtonen ja Timo Rautiainen.

Musiikkinäytelmää tähdittävät Milana Misic, 
Teijo Lindström, Kalle Jussila sekä Katja Ka-
risukki.

Lailan tähtihetket 
–musiikkinäytelmä

Koskettava iloittelu Lailan tähtihetkiä 
-laulunäytelmä tarjoilee näköalapaikan 
aikansa rakastetuimman ja lahjakkaim-
man naislaulajan Laila Kinnusen elämän 
hienoimpiin hetkiin niin estradilla kuin 
arjessakin.

La 31.10.2020 18.00
Karelia-sali
Kesto: n 2 h, sis väliajan

Ti-Ti Nallen Talvi-
rieha-konsertti

Ti-Ti Nallen perhe, Riitta sekä Hirsimet-
sän kaverit innostuvat talviriehasta, mis-
sä kukaan ei jää yksin. Laulujen, tanssien 
ja mielenkiintoisen tarinan keskellä, pää-
set osallistumaan esitykseen ihan niin 
paljon kuin haluat! Nyt kohti riemukasta 
yhdessäoloa mummia ja pappoja unoh-
tamatta! Annetaan parasta lapselle!

Soveltuu kaiken ikäisille! Kesto 60 min, 
jonka jälkeen kaikille halukkaille nallejen 
halit!

La 7.11.2020 15.00
Karelia-sali
Kesto: n 60 min, ei väliaikaa

ESITYS ON PERUTTU!
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Teatteri Imatran ohjelmisto syksyllä 2020
Suurella näyttämöllä nähdään läm-
minhenkinen klassikko Kultalampi 
sekä hulvaton jännityskomedia 39 
askelta.

Ella Taavitsainen

P ariskunta Norman Thayer ja Ethel 
saapuvat huvilalleen Kultalam-
melle, kuten heillä on tapana joka 

kesä. Tämä kerta tuntuu kuitenkin erilai-
selta, sillä elämä on muuttunut vanhuu-
den myötä.

Lämminhenkisessä komediassa puhu-
taan luopumisesta, sukupolvien välises-
tä kuilusta sekä vanhuudesta. Ethel on 
Ulla-Maija Järnstedt, ja Norman Thaye-
rin roolissa nähdään vieraileva näytte-
lijä Ilmari Saarelainen, joka tunnetaan 
muun muassa legendaarisesta Tankki 
täyteen -TV-sarjasta.

Koronan takia myös teatterityöskentely 
keväällä muuttui.

– Työryhmän on täytynyt säilyttää tur-
vavälit asianmukaisina. Lisäksi aivan 
koko ryhmän voimin emme ole voineet 
harjoitella, teatterinjohtaja Timo Rissa-
nen kertoo tilanteesta.

Poikkeusaika on tuonut mukanaan uu-
denlaisia harjoituskäytäntöjä.

– Näytelmien ohjaajat ovat antaneet 
näyttelijöille paljon kotitehtäviä; har-
joituksia liittyen teemaan, roolihen-
kilöihin ja näiden välisiin suhteisiin. 
Olemme käyneet myös erityisen 
paljon keskusteluja. Tämä on 
osoittautunut todella hedelmäl-
liseksi työskentelytavaksi, Rissa-
nen kertoo harjoittelun muutok-
sista.

Kultalampi on tehnyt Rissaseen 
vaikutuksen jo nuoruudessa.

KULTALAMPI

• Ernest Thompsonin Kultalampi 
suurella näyttämöllä

• Ensi-ilta lauantaina 12.9. klo 16
• Esitykset 15.12. saakka
• Arvioitu kesto 2 tuntia 30 minuuttia

– Näin esityksen 15-vuotiaana Kansal-
listeatterissa, se oli harvinaislaatuista. 
Kultalampi kosketti minua jo silloin, ja 
sittemmin siitä on tullut minulle erityisen 
rakas näytelmä, Rissanen muistelee.

Rissasen mukaan tämä hetki tuntui 
oikealta Kultalammen toteuttamiseen 
Imatralla:

– Koin, että nyt on hyvä aika. Sain ame-
rikkalaiselta kirjailijalta uuden, päivitetyn 
version käsikirjoituksesta – se istuu 
lavalle mainiosti.

Ilmari Saarelainen oli aiemmin 
Imatralla katsomassa Hiljaiset 
sillat -esityksen ensi-iltaa.

– Jo silloin juttelimme Ilma-
rin mahdollisesta vierailusta 
Teatteri Imatrassa. Minulle hä-

nen osallistumisensa oli ratkaiseva tekijä 
näytelmän toteuttamisessa, Rissanen 
kuvailee Ilmarin valintaa.

– Kultalampi on nerokas ja aikaa kestä-
vä käsikirjoitus. Vuonna 1979 valmistunut 
näytelmä tarjoaa samaistumispintaa mo-
nelle; vanhuutta, rakkautta, mutta myös 
sukupolvien välistä eroa käsittelevä teos 
on ollut vuosien mittaan menestys niin 

teatterin lavoilla kuin valko-
kankaallakin, Rissanen 

summaa tästä klassi-
kosta.
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A ntti Laine on päähenkilö Richard 
Hannay salaperäisessä komedi-
assa 39 askelta, jossa muu näyt-

telijäkaarti taiteilee useamman roolin 
galleriassa.

Richard Hannay tapaa teatterissa nai-
sen, vie tämän kotiinsa ja löytää hänet 
aamulla hengettömänä. Tästä alkaa hur-
ja matka ympäri Englantia, kun Hannay 
pyrkii puhdistamaan nimensä.

– Kyseessä on ehdottoman hauska 
parodia, jossa on jännitystä mukana. 

Näytelmä on erittäin taitavasti kirjoitet-
tu. Tapahtumat ja maisemat liikkuvat 
nopeasti; junamatka ja näyttelijöiden 
siirtelemät lavasteet tuovat lavalle no-
peatempoista liikettä, kuvailee Timo 
Rissanen.

Rissanen kehuu vierailevaa ohjaajaa, 
Anna-Maija Klintrupia, joka on kokenut 
teatterintekijä:

– Anna-Maija on pitkän linjan ammat-
tilainen ja muun muassa Ohjaajaliiton 
puheenjohtaja.

39 ASKELTA

• Alfred Hitchcockin kirjaan perustu-
va mysteerikomedia 39 askelta

• Ensi-ilta lauantaina 24.10. kello 16
• Esitykset 8.12. saakka
• Arvioitu kesto 2 tuntia

Teatteri Imatran ohjelmisto syksyllä 2020
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Korona-aika innosti kokeilemaan uusia toimintoja

Korona sulki maaliskuussa liikunta-
paikat ja liikuntapalveluiden ohjattu 
toimintakausi keskeytyi.

Koonnut Leena Peura-Kuusela

V aikka mieli olikin koronan iskiessä 
haikea, innostuimme miettimään 
uusia ratkaisuja, jotta saamme 

ihmiset pysymään liikkeellä, sanovat lii-
kuntapalveluiden liikunnanohjaajat yh-
teen ääneen.  

Parvekejumpat

Iäkkäät ihmiset määrättiin kotikarantee-
niin koronan alkaessa. Kun liikkuminen 
vähenee tai loppuu kokonaan, etenkin 
iäkkäiden toimintakyky laskee nopeasti. 
Läheiset eivät päässeet vierailemaan iäk-
käiden luona, jolloin sosiaaliset kontaktit 

vähenivät, mikä vaikutti monen mie-
lialaan laskevasti.

Liikuntapalvelut ideoivat Parve-
kerallijumpan iäkkäille, jolla yllä-
pidetään iäkkäiden toimintaky-
kyä. Myös muu suomi innostui 
tästä ideasta ja parvekejumppa 
laajeni valtakunnallisesti. Imat-
ran Palvelutaloyhdistyksen 
kanssa sovittiin jumppa-aika-
taulut palvelutalojen asukkaille ja 
jumpat alkoivat huhtikuun alussa. 

– Aluksi sovimme yhden jumppa-
kierroksen kaikille palvelutaloille. Kos-
ka parvekejumpilla oli selvästi tilausta, 
jatkoimme, sanoo liikunnanohjaaja Riitta 
Pellinen. 

Asukkaat odottivat jumppia ja kertoivat 
niiden olevan päivän piristys ja tuovan 
vaihtelua päivään. Nämä kommentit ovat 
lämmittäneet liikunnanohjaajien mieltä. 

Parvekejumppa

– Saimme Ikäinstituutilta kiitosta par-
vekejumpan ideoinnista ja jakamisesta 
eteenpäin, liikuntapalveluiden ohjaajat 
kertovat.  

Suvi Seppänen, Sanna Salu ja Vesa Rautio toivovat että liikkumisesta tulisi jokapäiväistä.
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Korona-aika innosti kokeilemaan uusia toimintoja

Puistojumppa Koskipuistossa.

Liikuntakerhot liikuttivat lapsia kesällä.

Lasten liikuntakerhot

Kun lasten uimakouluja ei pystytty jär-
jestämään, uimakoulujen tilalle järjes-
tettiin lasten liikuntakerhoja ulkona. Lii-
kuntakerhoja järjestettiin 5–7-vuotiaille ja 
8–12-vuotiaille. Kerhoissa pelattiin, leikit-
tiin ja urheiltiin. 

– Hittileikiksi valikoitui possunheitto. 
Se oli monen lapsen mieleen, naurah-

taa liikunnanohjaajat Vesa Rautio ja Taru 
Liukkonen. 

Liikuntakerhoja tullaan jatkamaan ensi 
kesänä uimakoulujen ohella.  

Puistojumpat

Puistojumppia järjestettiin eri puolilla 
Imatraa kesäkuussa. Aiempien vuosien 
jo hyväksi havaittujen paikkojen lisäksi 

Kaipaatko apua
liikunnan
aloittamiseen?

L iikuntaneuvonnassa liikunnan-
ohjaajat auttavat terveellisten 
elintapojen toteuttamisessa ja 

fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä. 
Liikunnanohjaaja auttaa sinua löytä-
mään itsellesi mieluisan ja sopivan 
liikuntamuodon. Liikkumistavoitteet 
suunnitellaan yhdessä ohjaajan kans-
sa. 

– Arjen pienillä muutoksilla pysty-
tään helposti lisäämään päivän fyysis-
tä aktiivisuutta. Käytetään esimerkiksi 
portaita hissin sijaan tai liikutaan kä-
vellen tai pyörällä auton sijasta, Riitta 
Pellinen kertoo. 

Liikuntaneuvonta on kaikille avoin, 
maksuton palvelu vähän liikkuville 
kuntalaisille, Liikuntaneuvonnassa 
kannustetaan oman terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämiseen. Liikuntaneu-
vonta tarjoaa tukea elämäntapamuu-
tokseen ja liikunnan aloittamiseen, 
henkilökohtaisen suunnitelman sekä 
tarvittaessa Inbody-kehonkoostu-
musmittauksen. Seurantakäyntejä voi 
olla useampia, joista sovitaan liikunta-
neuvonnan edetessä. 

Ota yhteyttä liikuntapalveluihin: Riit-
ta Pellinen 020 617 7202 ja Suvi Sep-
pänen 020 617 5356.

Liikuntakortit

Kuntalaisilla on mahdollisuus hakea 
erilaisia liikuntakortteja muun muassa. 
BMI-kortti, erityisliikuntakortti ja seni-
oripassi. BMI-kortti on tarkoitettu hen-
kilöille, joilla BMI (painoindeksi) on yli 
40. Erityisliikuntakortti voidaan myön-
tää sairauden, vamman tai muiden 
kriteereiden perusteella. Senioripassi 
on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille 
imatralaisille. Kortteja voi käyttää ur-
heilutalon kuntosaliin ja uimahalliin. 
Tarkemmat myöntämisperusteet
imatra.fi/liikunta.

Parvekejumppa
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jumppia järjestettiin myös Mellonmäellä 
ja Vuoksenniskan urheilukentällä. 

– Säät suosivat meitä ja jumpilla kävi 
hyvin porukkaa, kertovat Rautio ja Liuk-
konen. Puistojumppia jatkettiin elokuus-
sa Lietteellä ja Koskipuistossa. 

Tulevina vuosina puistojumpat kuulu-
vat osana liikuntapalveluiden kesätoi-
mintoihin. 

Voimaa vanhuuteen

Imatran kaupunki on mukana Voimaa 
vanhuuteen ohjelmassa, jonka päämää-
ränä on edistää kotona asuvien, toimin-
takyvyltään heikentyneiden ikäihmisten 
(75+) itsenäistä selviytymistä ja elämän-
laatua terveysliikunnan avulla. Hank-
keen tavoitteena on kehittää ja lisätä 
ikäihmisille tarkoitettua lihasvoima- ja 
tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa, 
arkiliikuntaa, ulkoilua, liikuntaneuvontaa 
sekä juurruttaa hyviksi havaittuja tapoja 
toimintaan.

Liikuntapalveluiden järjestämä Voimaa 
vanhuuteen kuntosaliryhmä kokoontuu 
kaksi kertaa viikossa urheilutalon voimis-
telusalissa, jossa kuntoa parannetaan 
lihasvoima- ja tasapainoharjoittelulla. 
Ryhmäläisille tehdään alku- ja lopputes-
tit, joilla kartoitetaan liikkumista- ja toi-
mintakykyä.

Ryhmä on tarkoitettu liian vähän liik-
kuville, kotona tai palveluasunnoissa 
asuville iäkkäille (75+), joilla on alka-
via toimintakyvyn ongelmia, kuten 
ennakoivia liikkumisvaikeuksia, 
alkavaa muistisairautta, lievää 
masennusta tai kokemusta yksi-
näisyydestä.

– Viime syksynä ryhmäläisten 
alku- ja lopputestauksista huo-
masi, miten suuri merkitys kun-
tosali ja tasapainoharjoittelulla on 
ikäihmisten fyysiseen toimintaky-
kyyn. Testitulokset paranivat jokaisel-
la, kehuu liikunnanohjaaja Riitta Pellinen.  

Tiedustelut Voimaa vanhuuteen kunto-
saliryhmästä:  

Riitta Pellinen puh. 020 617 7202/ riitta.
pellinen@imatra.fi

Liiku ja leiki – iloa 
päivään!

Imatran varhaiskasvatuksessa käynnis-
tyi vuoden alussa liikunnallisen toiminta-
kulttuurin kehittämishanke Liiku ja leiki 
- iloa päivään! Hankkeen tavoitteena on 
lisätä lasten päivittäistä liikkumista päi-
väkodin, ryhmisten ja perhepäivähoidon 
arjessa, aktivoida ja kehittää liikunnallis-
ta toimintaa sekä kasvattaa vanhempien 
tietoisuutta liikunnasta. 

Pikkukiipeilijä

– Varhaiskasvatuksessa on jo olemas-
sa hyviä liikunnallisia toimenpiteitä. Näitä 
ylläpitämällä ja kehittämällä uusia rinnal-
le, päästään tavoitteeseen, jossa lapsel-
le kertyy kolme tuntia luontaista liikettä 
päivässä, sanoo varhaiskasvatuksen lii-
kuntaa koordinoiva Suvi Seppänen. 

Imatran kaupunki on ilmoittautunut 
mukaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjel-
maan, jonka tavoitteena on mahdollistaa 
jokaiselle lapselle liikkumisen ilo sekä 
riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. 

Suvi Seppänen, Tuomo Tynkkynen, Riitta Pellinen, Kirsi Mäyrä, takana Vesa Rautio ja Taru Liukkonen liikuttavat imatralaisia.
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Nuorten palvelut syksyllä 

Nuorten palvelut koostuu monesta 
eri palvelusta, joiden kaikkien pää-
määränä on nuorten hyvinvointi.

Koonnut Leena Peura-Kuusela

N uorisotyöntekijän tehtävä on 
työskennellä siellä, missä hänen 
työkenttänsäkin on ja nähdä hei-

dät kokonaisuutena, kertoo nuorisopal-
veluista vastaava nuoriso-ohjaaja Marika 
Vento. 

Nuoriso-ohjaajat

Imatran kaupungin nuoriso-ohjaajat 
ovat tavoitettavissa jokaisella koulukes-
kuksella tiistaisin koulupäivän aikana. 
Ohjaajat tunnistaa mustasta hupparis-
ta tai liivistä, jossa lukee ohjaajan nimi 
edessä ja nuoriso-ohjaaja selässä.  

Kouluissa tehtävä nuorisotyö on ennal-
taehkäisevää työtä, joka tukee yhteisöl-
lisyyttä koulun arjessa. Nuoriso-ohjaajat 
ovat mukana toteuttamassa monialaista 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Nuorisotila
Mansikkalan koulukeskuksessa toimii 
Imatran kaupungin nuorisotila. Tila on 
avoinna keskiviikkoisin, parittoman vii-
kon torstaisin ja parillisen viikon perjan-
taisin klo 16-20.45. 
Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät  
imatra.fi/nuoret

• Anne Tiainen,  nuoriso-ohjaaja 
p. 040 176 9362 / Mansikkalan koulu

• Tuula Silventoinen, nuoriso-ohjaaja 
p. 040 5444 312 / Vuoksenniskan 
koulu

•  Jaana Lipsanen, nuoriso-ohjaaja 
p. 040 779 5403 / Kosken koulu

Anne Tiainen, Jaana Lipsanen ja Tuula Silventoinen uudessa tilassa Mansikkalan koulukes-
kuksessa

Torigalleriasssa jatkavat Ohjaamo ja Etsivä nuorisotyö.
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Ohjaamoon on helppo tulla 

O hjaamo on kaikkien alle 30-vuo-
tiaiden paikka saada lisätietoa ja 
ohjausta työnhakuun, opiskelui-

hin, ammatinvalintaan, talousasioihin, ha-
kemuksiin, muuttoihin ja muihin elämän-
hallintaan liittyvissä pienissä ja isoissa 
asioissa. Ohjaamoon on keskitetty nuor-
ten palvelut ja sinne on helppo tulla ilman 
ajanvarausta – vaikka ohimennen tulos-
tamaan parit paperit taikka ajan kanssa 
suunnittelemaan tulevaisuuden kuvioita. 

Ohjaamo ja etsivä nuorisotyö jatkavat 
toimintaansa Torigallerian kauppakäytä-
vällä nuorisotilatoiminnan siirryttyä Man-
sikkalan puukouluun. 

Ohjaamotiimi koostuu Imatran kau-
pungin, TE-toimiston ja Eksoten henkilö-
kunnasta. Tiimi tekee vahvaa yhteistyötä 
esimerkiksi Kelan, TYP:in ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. Ohjaamon 
aukioloaikoina paikalla on aina ohjaamo-
neuvoja sekä TE-toimiston nuorten pal-
veluiden asiantuntija. Kahtena päivänä 
viikossa paikalla on sosiaaliohjaaja. Muut 

toimijat eli ammatinvalinnanohjaaja, et-
sivä nuorisotyöntekijä, mielenterveys- ja 
päihdetyöntekijä, kotoutumispalveluiden 
asiantuntija ovat paikalla aina keskiviik-
koisin. Kelaan saadaan yhteys kaikkina 
aukioloaikoina. 

Ohjaamoon voi soittaa arkisin myös 
aukioloaikojen ulkopuolella ja tarvittaes-
sa asioida ajanvarauksella. Lähikunnat 
(Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Simpele) 
voivat hyödyntää Ohjaamon palveluita 
etäyhteyksillä. 

– Ohjaamoon tullessa sinut ot-
taa vastaan ohjaamoneuvoja, 
joka tarvittaessa ohjaa oi-
kean ihmisen luo. Ohjaa-
mon asiakaspäätteellä voi 
rauhassa täyttää sähköisiä 
hakemuksia, tulostaa pa-
pereita taikka laatia hyvä 
CV ohjaamotyöntekijän 
avustuksella, kertoo 
Iina Kovalainen.

Ohjaamossa järjes-
tetään nuorille suun-
nattuja tapahtumia 
ja ryhmätoimintaa. 
Kaikki palvelut 
ovat maksuttomia 
eikä asiointi vaadi 
henkilötietoja tai 
erillisiä kirjau-
tumisia. Ohjaa-
motoiminta on 
kehitetty nuor-
ten ja nuor-
ten aikuisten 

toiveiden pohjalta – monet asiat hoituvat 
helposti yhdessä paikassa ilman virasto-
kierroksia. 

Ohjaamon toimintaa voi seurata somes-
ta: FB, IG ja Snapchat @ohjaamoimatra & 
@ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen. Lue 
lisää: imatra.fi/ohjaamo.

Aukioloajat
• Tiistai klo 12-15
• Keskiviikko klo 13-16
• Perjantai klo 12-15

Ota yhteyttä 
Ohjaamoneuvoja 
Iina Kovalainen
p. 020 6177277
• iina.kovalainen@imatra.fi
• Einonkatu 10, Torigalleria

Iina Kovalainen
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Sytkäri-hanke kiinnittää nuoria palveluiden piiriin 

Hankkeen tavoitteena on saada 
koulutuksen ja työelämän ul-
kopuolella olevat imatralaiset 

nuoret kiinnittymään palveluiden piiriin. 
Kiinnittymisen kautta tavoitteena on, että 
he ohjautuvat työelämään tai suorittavat 
opintonsa loppuun ja työllistyvät.

Tavoitteen saavuttamiseksi kehite-
tään Ohjaamo-palveluihin toimintamal-
li, jossa tarjotaan imatralaisille nuorille 
syvempään elämänhallintaan liittyviä 
toimia ja jatkovalmennusta työllistymis- 
ja opiskelumahdollisuuksien parantami-
seksi. 

– Kohteena olevat nuoret tarvitsevat 
syvää ohjausta ja aikaa luottamuksen 
rakentamiseen sekä nuoren ehdoilla 
etenemistä, jotta tavoite täyttyy, sanoo 
Taina Leskinen.

Sytkäri-hanke on aloittanut 1.8.2020, 
toteuttajina Imatran kaupungin ohella 
ovat Saimaan Virta ry ja Sampo (Sai-
maan ammattiopisto). 

 Sytkäri-hankkeen 
projektipäällikkö

Sytkärihankkeen vetäjät Taina Leskinen ja Minna Ojanen ohjaavat nuoria eteenpäin elämäs-
sä.

• Taina Leskinen 
p. 020 617 7404, p. 040 482 2380

• taina.leskinen@imatra.fi 

Sytkäri-hankkeen 
projektityöntekijä

• Minna Ojanen 
p. 020 617 7406, p. 040 522 1704

• minna.ojanen@imatra.fi

Etsivä nuorisotyö 
Etsivän nuorisotyön palvelut löydät 
Imatran Torigalleriasta

turhautumaan, sanoo Mervi Mikkonen, 
toinen etsivistä.

Nuori voi olla itse yhteydessä etsivään 
nuorisotyöntekijään tai ohjautua asiak-
kaaksi yhteistyötahojen kautta. Myös 
huoltaja, ystävä tai lähipiiri voi olla työn-
tekijöihin yhteydessä huolen herätessä. 

Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittaa 
sähköpostilla, puhelimella tai some-ka-
navien kautta.

 Etsivä nuorisotyö
• Mervi Mikkonen, (työskentelee 

alaikäisten nuorten kanssa) 
• mervi.mikkonen@imatra.fi 

p. 020  617 7402 / 
whatsapp 040 511 4533

• Fb ja IG: ”Etsivä nuorisotyöntekijä 
Mervi” snapchat: mervi etsiva 

• Anu Muukkonen 
(työskentelee täysi-ikäisten kanssa)

• anu.muukkonen@imatra.fi 
p. 020 617 7405 / 
whatsapp 040 521 2806

• Fb ja IG: “Etsivä nuorisotyöntekijä 
Anu”  snapchat: anu_etsivaEtsivä nuorisotyöntekijät Mervi Mikkonen ja Anu Muukkonen auttavat nuoria käytännön 

asioissa.

E tsivä työ on tarkoitettu 15-28-vuo-
tiaille nuorille ja perustuu aina 
nuoren tarpeeseen ja vapaaeh-

toisuuteen, joten yhteistyölle ei ennalta 
aseteta tapaamiskertojen määrää eikä 
ehtoja. Etsivän työn tehtävänä on tavoit-

taa tuen tarpeessa olevat nuoret ja aut-
taa heitä saavuttamaan tarvitsemansa 
palvelut. Etsivä nuorisotyö on maksu-
tonta. Palvelu liikkuu nuorten mukana 
eikä ole sidottu tiettyyn paikkaan. Etsi-
vät auttavat kaikissa käytännön asioiden 
hoitamisessa byrokratian sokkeloissa 
tulemalla nuorten mukaan virastoihin ja 
toimistoihin.

– Yksin ei tarvitse jäädä jumittamaan ja 
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Malonsaari suosituin ja
Lammassaari käytetyin luontopolku
Imatran asukaslehti teki kyselyn 
kaupungin luontopolkujen käytöstä. 
Kyselyyn saatujen 110 vastauksen
perusteella Imatran käytetyin luon-
topolku on Lammassaaren luonto-
polku, jota oli kulkenut 92 vastaajaa. 

 

Heikki Laine

S uosituimman polun tittelin vei 
kuitenkin reiteistä tuorein, Malon-
saaren luontolenkki, joka oli 35 

vastaajan suosikki. Malonsaaren lenkkiä 
kutsutaan luontolenkiksi, koska sillä ei 
ole luontopolkuun kuuluvia opasteras-
teja. 

Kaikki kyselyn tulokset ja kaupungin-
metsätalousinsinööri Matti Luostarisen 
vastaukset kyselyn yhteydessä tehtyihin 
ehdotuksiin ja tiedusteluihin näet Imat-
ran kaupungin verkkopalvelusta osoit-
teesta imatra.fi/luontopolut.

Malonsaari

Malonsaarta fanittavalle Mari Walle-
niukselle sopii saaren vaihteleva maasto. 

– Tämä on ihanan monipuolinen. Maise-
mat nyt tietysti ovat upeita. Ja on oikeasti 
haastetta mennä noilla kallioilla. Ei ole 
sellaista valmiiksi tehtyä polkua, niin että 
joutuu oikeasti miettimään mihin astuu, 
Wallenius kuvailee kävelyä Malonsaa-

ressa. 
Imatrankoskellla asuva Wallenius on 

liikkunut paljon myös muun muassa 
Mellonlahden reitillä, Ivoniemessä, Kruu-
nunpuistossa ja Tainion luontolenkillä.  
Luontopolkujen kiertely on tullut Walle-

Mari Walleniuksen (keskellä) lenkkiseurana ovat usein tytär Ida Tiippana tai ystävä Tanja Rimpineva. Kuva Malonsaaren sillalta. 

Elina Partanen suosikkipolullaan Tainion luontolenkillä. Taustalla Virasojan suun ylittävä kä-
velysilta.
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niukselle tavaksi viimeisen vuoden aika-
na hänen muutettuaan Imatralle. Luon-
topolut ovat auttaneet sopeutumaan 
kaupunkiin ja antaneet uuden harrastuk-
sen.

– Sit se juttu on laajentunut, että ollaan 
käyty Kolilla pitkillä lenkeillä ja ympäri 
Etelä-Karjalaa muuallakin, pitkiä luonto-
polkuja ja luontoreittejä, Wallenius ku-
vailee harrastustaan.

Luonnossa liikkumisen ilon löytänyt 
Mari Wallenius painottaa, että kävellä voi 
kuka tahansa. Ei tarvitse olla mikään ur-
heilija nauttiakseen luonnosta.

Mellonlahti

Lähellä Imatrankoskea asuva Pirkko 
Jauho lenkkeilee useimmiten Mellon-
lahdella, jota leimaavat vesi ja kulttuuri-
maisema.

– Kaupunki pitää Mellonlahden luonto-
polkua hyvässä kunnossa. Puutkin karsi-
taan keväisin ja sitten täällä käy ihmisiä 
kyllä, mutta ei mitenkään liikaa. Täällä 
näkee välillä vuonohevosetkin. Tämä on 
säilynyt sillä tavalla siistinä, kun on tän-
ne noita roskiksia ja penkkejä asennettu, 
Jauho kehuu.

Nykyisin Jauhon tyypillinen lenkki on 
kotoa Liisanpuistosta Mellonlahden pa-
totietä päähän ja takaisin.

– Olen aiemmin käynyt vaikka missä, 
kun olin Lapinkävijöissä aktiivi. Nytkin 
täytyy liikkeellä olla. Jos jää kotiin vaan 
istumaan, niin kohta ei pääsekään liik-
keelle, hän summaa.

Tainion luontolenkki

Lukiolaisen Elina Partasen suosikki-
kohta Vuoksen lenkillä on Tainion luon-
tolenkin pohjoispään uusi rantaraitti. 
Luontopolkuja Partanen käyttää sään-
nöllisesti. 

– Suht koht aktiivinen olen. Tulee liikut-
tua aika paljon, enimmäkseen pyörällä. 
Aika usein pyöräilen myös Karhumäellä 
ja Lammassaaressa. 

Vuoksen ympäri kulkeva polku on Par-
tasen mieleen sen kauneuden ansiosta. 
Tasainen reitti ei ole erityisen vaativa. 

– Tämä on mukava. Jos haluaa päivän 
päätteeksi urheilla, niin tämä on kevyt ja 
nopea eikä kiertämiseen kauan mene ai-
kaa. 

Pyöräily on Partasen tärkein liikunta-
muoto, jossa hän saa sekä liikuntaa että 
pääsee tuulettamaan päätä esimerkiksi 
koulun jälkeen. Tahti on yleensä aika ri-
vakka. Läskipyörällä liikkuvana Partanen 
koluaa paljon myös metsiä, usein isänsä 
seurassa, jonka kanssa ajetaan vähän 
rauhallisemmin.

Pirkko Jauho Mellonlahdella takanaan jääkauden eroosiossa muotonsa saanut Honkasaari.

Lisää
luontopoluista

imatra.fi/luontopolut

Ensilumenlatu avataan 23.10.

Imatralla ei tingitä kauden aloi-
tuksesta. Ensilumenlatu aukeaa 
lokakuun 23. päivä.

E telä-Suomen ennätysleudosta 
viime talvesta huolimatta Imat-
ralla saatiin lunta varastoon 50 

000 kuutiota. Se riittää hyvin viisi kilo-
metriä pitkän ensilumenladun tekemi-
seen.

Imatran urheilijoiden hiihdon val-
mennuksesta ja huippu-urheilusta 
vastaava Kari Ahonen on hionut Imat-

ran kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa en-
silumenlatua joka vuosi vähän parem-
miksi. Haasteellinen viime talvi osoitti 
ladun haavoittuvimmat paikat, jotka on 
nyt rakennettu uusiksi.

– On paranneltu herkästi sulavia 
paikkoja kuitenkin säilyttäen noin vii-
den kilometrin kokonaispituus. Kan-
sanhiihto-osuus on tehty paremmaksi. 
Myös lehtipuita on karsittu ladun var-
relta, Ahonen kertoo. 

Liput ja lisätiedot osoitteessa
ensilumenlatu.fi
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Uuden kotimaisen musiikkinäytelmän  
 kantaesitys 13.2.2021
Ohjaus Timo Rissanen

Riemukkaan   
rouhea musikaali 

 Leevi and the   
Leavingsin 
lauluihin.
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