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S yksyssä on mones-
sa kodissa uuden 
alun tunnelmaa. 

Koulut alkavat ja har-
rastukset käynnistyvät. 
Vaikka vuosi alkaa vi-
rallisesti tammikuus-
sa, liittyy usean meis-
tä syksyyn enemmän 
jännitystä ja toiveik-
kuutta kuin vuodenvaih-
teeseen.

Imatralla kolmantena syksynä 
peräjälkeen aika moni lapsista on aloittanut lukukauden uudes-
sa koulussa. Kosken koulukeskuksen uudisrakennus on valmis. 
Samalla myös palveluverkkouudistuksen isot investoinnit ovat 
valmiina.

Imatra teki sen, mistä moni kunta on vain haaveillut. Me lai-
toimme kerralla koulut kuntoon. Se maksoi noin 80 miljoonaa 
euroa, mutta nyt meillä on varsin upeat kolme koulukeskusta. 

Uuden edessä ollaan myös kaupungintalolla. Uusi valtuus-
to ja kaupunginhallitus ovat aloittaneet työnsä. Päättäjämme 
ovat joutuneet heti hyppäämään syvään veteen, sillä ensi 
vuoden talousarvio on saatava valmiiksi marraskuun alkuun 
mennessä. 

Uutta on myös se, että kaupungin ylin virkamiesjohto vaihtuu. 
Uusi kaupunginjohtaja Ari Lindeman ottaa kaupunginjohtajan 
viransijaisuuden vastaan aivan näinä päivinä. Tervetuloa Ari!

Edellinen kaupunginjohtaja Kai Roslakka aloittelee tällä vii-
kolla vuosilomaansa ja siirtyy vapaaherraksi ensi vuoden maa-
liskuussa. Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino on jo lomalla ja 
virallinen suhde kaupunkiin päättyy marraskuun alussa. Kiitos 
heille vuosien uutterasta työstä Imatran hyväksi.

Lindemanin, Roslakan ja Heinon ajatuksia on luettavissa seu-
raavilla sivuilla.

Ja uutta on ilmassa siinäkin mielessä, että syksyn aikana 
erä– ja luontokulttuurimuseon suunnittelu etenee. Siinä rinnalla 
valmistellaan kaupungintalon väen muuttoa pois museon alta. 
Muuton ajankohta tulee olemaan aikaisintaan reilun vuoden 
päästä.

Vaikka muutoksia on paljon kaupunkiorganisaatiossa, uudet 
ideat ovat edelleen tervetulleita. Muutos on parhaimmillaan 
eteenpäin puskeva voima. Jos sinulla on ajatuksia  kaupungin 
kehittämiseen, vinkkaa niistä meille esimerkiksi verkkosivujen 
palautelomakkeella (imatra.fi/ideat&palaute).

Liisa Hupli–Oinonen
Viestintäjohtaja
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I matran uusi kaupunginjohtaja Ari 
Lindeman on perehtynyt syyskuun 
uuteen tehtäväänsä. Nyt edessä on 

vastuusaappaisiin hyppääminen, sillä 
Lindeman ottaa kaupunginjohtajan vi-
ransijaisuuden vastaan 29.9. Kai Rosla-
kan siirtyessä vuosilomille ennen elä-
köitymistään. Lindemanin varsinainen 
virkakausi johtajana alkaa 1.3.2022.

Mutta miksi Lindeman halusi Imatral-
le?

– Yhteisen hyvän tekeminen kiinnos-
taa. Imatra on minusta sopivan kokoinen 
kaupunki Saimaan kainalossa ja rajalla. 
Täällä ihmisissä on omanlaista reippaut-
ta, Lindeman perustelee.

Keskusteleva vastuunkantaja

Uusi kaupunginjohtaja kertoo olevansa 
diplomaattinen ja keskusteleva.

─– Osaan kyllä kertoa oman näkemyk-

seni hyvin vahvasti. Välttämättä se ei silti 
ole aina se lopputulos, mihin päädytään, 
Lindeman naurahtaa.

Hän kuvailee viihtyvänsä altavastaajan 
roolissa eikä paheksu hullunrohkeaakin 
vastuunkantoa.

– Haluan olla vahvasti mukana teke-
mässä asioita. Minulle tärkeää on myös 
globaali perspektiivi eli kansainvälisyys. 

Mitä muutoksia Imatran kaupungissa 
on luvassa uuden johtajan myötä?

– Ensin pitää kuunnella sitä, mitkä tun-
nelmat ovat. Toivon, että ihmiset elävät 
hyvää elämää myös töissä. Ammattiyl-
peyden ja ilon löytäminen työhön on 
tärkeää. Minulle myös yhteistyö luotta-
musmiesten kanssa on olennaista. Aion 
olla johtaja, joka tuo päättäjille erilaisia 
vaihtoehtoja. 

Heti kiinni budjettiin

Vaikka Lindeman kuulostelee aluksi 
tunnelmia, on hän jo nyt joutunut tosi-
asioiden eteen. Kaupungin ensi vuoden 
talousarvio pitää saada valmiiksi mar-
raskuun alussa.

– Lähtökohtani valmisteluun on, että 
elämme jatkossakin tasapainoisesti. 
Rakennamme elinvoimaa yhdessä. Jat-
kamme kiinteistöjen jalostamista. Kiinni-
tämme huomiota isoihin asioihin, kuten 
infran ylläpitokustannuksiin. Vedenkin 
pitäisi kulkea puhtaana putkissa.

– Myös investointien jaksottaminen on 
yksi keskeinen osa. Luvassa on heti isoja 
ratkaisuja, kuten urheilutalo, Napinkul-
ma ja kaupungintalon muutto.

Hyvillä mielin

Kaupunginjohtajan valintaprosessi jakoi 
Imatralla mielipiteitä. Lindeman kertoo 
ymmärtävänsä eri mieltä olleita. Hän ko-
rostaa, ettei ole kokenut negatiivista koh-
telua suoraan.

– Yksimielisiä johtajahakuja on vain 
harvoin.  Tilanne on Imatralla uusi kai-
kille, kun valtuustokin on työnsä alussa. 
Minunkin on hyvä aloittaa. Imatralla joh-
tamisrakenteen muutosta on valmisteltu 
yhden johtajan malliin johdonmukaisesti 
jo paljon ennen kuin kaupunginjohtajan 
haku käynnistyi. 

Ari Lindeman aloittaa 
kaupungin johdossa tällä viikolla 

• Nimi: Ari Lindeman.
• Ikä: 53 vuotta.
• Kotipaikka: Kouvola, vaihtuu 

Imatraksi syksyllä.
• Perhe: Kolme aikuista lasta ja 

naisystävä.
• Harrastukset: Ulkoilu, viime aikoi-

na erityisesti pyöräily ja retkeily. 
filosofinen kirjallisuus ja pianon-
soiton opiskelu.

• Erityinen muisto Imatrasta: Im-
molassa saatu sissikoulutus. Lin-
deman on reservin yliluutnantti.

Ari Lindeman aloitti kaupunginjohtajan työt Imatralla hyvillä mielin.

KUKA?

Liisa Hupli-Oinonen 
Kuva: Lauri Aapro
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Apulaiskaupunginjohtaja
Kaisa Heinon viimeinen
työpäivä on jo takana

1. Millä mielellä jäät pois?
Hyvillä mielin, mutta vähän haikeana. 

Lähes 10 vuotta tein mielenkiintoista, 
muuttuvaa työtä. Haikeutta tunnen, kos-
ka työ ja työkaverit ovat olleet upeita.

2. Mitä kaikkea olet tehnyt työurallasi?
Kuntasektorille päädyin Lappeenran-

nan lakimiehen äitiysloman sijaisuuden 
kautta 2002. 

Sitä ennen olin toiminut Valtiokonttoris-
sa ja käräjäoikeudessa.

2006 siirryin Helsinkiin asianajajaksi, 
kunnes palasimme Etelä-Karjalaan 2010 
ja aloitin Eksoten lakimiehenä. Imatralle 
siirryin 2012 kaupunginlakimiehen vir-
kaan. Toimin myös hallintojohtajan sijai-
sena ja lopulta hallintojohtajana ennen 
2018 apulaiskaupunginjohtajaksi nimit-
tämistä.

Imatran päätös Eksoten täysjäsenyy-
destä käynnisti mittavan strategian uu-
distamisprosessin. Innostuin tuolloin 
jatkuvan kehittämisen organisaatiokult-
tuurista.

3. Mitkä ovat olleet tärkeimpiä 
saavutuksiasi Imatralla?

Olemme pyrkineet ketterään tiedolla 
johtamiseen sekä onnistuneet raken-
teellisessa tehostamisessa. Saimme val-

takunnallisen museon ja edistimme rau-
tatierajan kansainvälistämistä.

Uudistuksillaan Imatra on profiloitunut 
edelläkävijöihin. Meidän (Kai Roslakka) 
ajan saavutus on, että kaupunki siirtyi 
uudenlaiseen vastuullisuuden ja läpinä-
kyvyyden aikaan.

Palkitsevinta ovat palautteet ja tuki, jota 
olen saanut henkilöstöltä, kaupunkilaisil-
ta ja sidosryhmiltä. 

4. Onko jokin kohtaaminen jäänyt erityi-
sesti mieleen?

Tiina Wilén-Jäppisen valtuuston pu-
heenjohtajuus on jättänyt jäljen. Hän 
muistutti usein: It’s not me, it’s we. 

5. Mikä on ollut työssä vaikein hetki?
Imatran kolmoissurma sekä sitä seu-

ranneet viikot olivat todella raskaita.

6. Miten kaupunkia pitäisi viedä jatkos-
sa eteenpäin?

En varsinaisesti ryhdy neuvomaan. Sen 
voin sanoa, että luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden tulisi sitoutua pidemmän 
ajan strategisiin tavoitteisiin. Se ehkäisee 
yksittäisten päätösten soutamista ja huo-
paamista. Hyvä onnistuminen oli koulu-
verkkouudistus. Siihen toimintatapaan 
pitäisi päästä paremmin kuin viime val-
tuustokaudella onnistuttiin.

7. Mitä jatkossa omassa elämässäsi ta-
pahtuu?

Loppuvuoden otan takaisin sen, mitä 
olen uhrannut perheeltäni ja itseltäni 
työn alttarille. Erilaisia palasia on ilmas-
sa ja katson mitkä niistä lähtevät liik-
keelle. 

Kaisa Heino, olet nyt lomalla ja vir-
kasi Imatran kaupunkiin päättyy 
kuukauden päästä. Apulaiskaupun-
ginjohtajan virka lakkautetaan, ja 
siinä yhteydessä päätit lähteä.

Kouluverkkouudistus 
oli onnistuminen.
Kaisa Heino

Liisa Hupli-Oinonen 
Kuva: Jonna Mielonen-Jumisko
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Tiukka talousmies
Kai Roslakka vaihtaa
numerot kirjoihin ja kuntoiluun

1. Millä mielellä olet nyt jäämässä pois 
työelämästä?

Ihan rauhallisella mielellä ja suunnitel-
lusti. En tunne haikeutta. Tämä pätkä elä-
mästä on tehty. 

2. Miten urasi on edennyt?
Aloitin Imatralla kunnallisharjoittelija-

na 1979. Opiskelin kunnallispolitiikkaa, 
-oikeutta ja -taloutta. Tein gradun Imat-
ran vesilaitoksen historiikkistä. 

Toimin erilaisissa kuntatehtävissä Imat-
ralla, Somerolla ja Merimaskussa, kun-
nes 1986 aloitin Imatran reviisorina. Sii-
tä työstä siirryin Kuntaliiton Audiatoriin, 
missä Imatra oli asiakkaani. 

Vuonna 2009 palasin kaupungille ta-
lousjohtajan virkaan. Kaupunginjohtajana 
aloitin 2018.

3. Mitkä ovat olleet työurasi 
huippuhetket?

Mielenkiintoisinta oli liittyminen EU:hun. 
Pääsin Audiatorissa tekemään EU-tilin-
tarkastuksia ja tutustumaan pohjoismaa-
laiseen tilintarkastukseen.

Kiinnostavaa on ollut muutos. Nykyään 
ymmärretään kunnan toiminta aivan eri 
lailla kuin pelkäksi viranomaisrooliksi. 

Merkittävää oli sekin, kun kuntatalou-
dessa luovuttiin hallinnollisesta kirjanpi-
dosta. Se oli välttämätöntä, vaikka moni 
vastusti. 

4. Isoimmat saavutukset Imatralla urasi 
aikana?

Kun aloitin talousjohtajana, talous oli 
heittelehtivää. Lanseerasimme terveen 
talouden kriteerit ja saimme ylibudjetoin-
nin kuriin. Emokaupungin osalta tilinpää-
tökset ovat olleet yli 10 vuotta vakaita. 

Kun sote-palvelut siirtyivät Eksotelle, 
karsimme hallintoa. Sen teimme Eksoten 
jäsenkunnista ainoina. 

Myös yhtiöittäminen oli hyvä ratkaisu, 
sillä näin menot tulivat paremmin näky-
viin kuin emokaupungin osana.

Yksi iso menestys Imatralla on ollut 
ketteryys ja rohkeus investoida. Lyhyen 
ajan sisällä rakensimme jäähallin ja teat-
terin. Myös kouluverkon uudistaminen oli 
poikkeuksellisen rohkeaa. 

5. Työelämän vaikeimmat hetket?
Organisaation tasapainottaminen on 

aina ollut raskasta. 

6. Miten kaupunkia pitäisi viedä jatkos-
sa eteenpäin?

Toivon, että strateginen päätöksenteko 
pysyy punaisena lankana. Myös talous-
ajatellussa kannustan pitkäjänteisyyteen. 
Paniikkiratkaisut maksavat aina enem-
män.

7. Lähdetkö mukaan politiikkaan?
En. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

loppui yliopistopolitikointiin. Siitä taisto-
laisajasta ei jäänyt hyvää sanottavaa.

8. Mitä jatkossa?
Pidän lukemisesta ja nyt sille jää aikaa. 

Toivotaan, että pyöräilystä ja hiihtämises-
tä tulisi osa arkeani.

Kai Roslakka, olet talousmiehenä 
tunnettu kaupunginjohtaja. Näinä 
päivinä siirryt vuosilomalle ja maa-
liskuussa eläkkeelle. 

Paniikkiratkaisut 
maksavat aina 
enemmän.
Kai Roslakka

Liisa Hupli-Oinonen 
Kuva: Jonna Mielonen-Jumisko
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Ruudun avulla voi myös oppia

Ä lytaululla näkyy numeroita, vii-
konpäiviä ja kuukausia.

Mansikkalan vuoropäiväkodin 
varhaiskasvatuksen opettaja Eija Luuk-
konen kysyy puolikaaressa istuvilta lap-
silta, mikä viikonpäivä nyt on.

– Perjantai! 
– Kuka osaisi tulla vetämään viikonpäi-

vän omalle paikalleen? Luukkonen ky-
syy.

Pieni sormi nappaa kiinni perjantain 
kohdalta ja vetää sen ruutua pitkin oi-
kealle paikalleen.

Laitteet ovat lisämauste

Tällainen sähköisen älytaulun avustuk-
sella vietetty aamupiiri on yksi esimerkki 

siitä, kuinka älylaitteita käytetään Imatran 
päiväkodeissa. 

Älytaulun avulla harjoitellaan esimer-
kiksi viikonpäiviä, kuukausia tai kirjaimia. 
Tablettitietokoneilla lapset kuvaavat ja 
animoivat  – ja pelaavatkin, mutta harki-
ten ja pieniä aikoja kerrallaan.

– Tarkoitus ei ole istuttaa lapsia laitteen 
ääressä vaan käyttää teknologiaa osana 
opetusta niin, että lapset ovat aktiivisia 
toimijoita, hankevetäjä Reetta Kauppi-
nen kertoo.

Älylaitteita kaikissa 
päiväkodeissa

Älylaitetta käytetään varhaiskasvatuk-
sessa lyhyitä aikoja kerrallaan, esimer-
kiksi kymmenen minuutin pätkissä. Sinä 
aikana tehdään yksi asia, ja sen jälkeen 
toiminta jatkuu muualla.

– Laitteet ovat meille lisämauste, var-
haiskasvatuksen opettaja Nea Hatakka 
kuvailee.

Älynäyttöjä ja valkotauluja löytyy kai-
kista päiväkodeista, ja jokaisella ryhmällä 
on oma tablettitietokone. Tähän saakka 

niitä on tähän saakka käytetty vaihtele-
vasti.

Kauppinen vetää Teknologia tukena ja 
mahdollistajana varhaiskasvatuksessa 
–hanketta. Hankkeen tarkoituksena on 
yhtenäistää varhaiskasvatuksen käytän-
nöt sekä luoda suunnitelma siitä, kuinka 
laitteita varhaiskasvatuksessa Imatralla 
käytetään.

– Tärkeää on myös herättää keskus-
telua lapsista ja älylaiteista, Kauppinen 
sanoo.

– Nykylapset ovat syntyneet teknolo-
giamaailmaan. Meidän tehtävämme on 
opettaa heitä käyttämään älylaitteita tur-
vallisesti ja oikein.

Tablettitietokoneet ja älytaulut ovat 
osa päiväkotien arkea. Varhaiskas-
vatuksessa opetellaan teknologian 
turvallista käyttöä.

Jonna Mielonen-Jumisko  
Kuva: Noomi Levo/Dominus

imatra.fi/varhaiskasvatus-ja-esiopetus

LUE LISÄÄ

Laitteet ovat lisämauste.
Nea Hatakka 

Mansikkalan vuoropäiväkodinlapset Iina Matikainen (vas.), Valtteri Lehti, Erika Töns ja Alwar Toivanen käyvät läpi päiväohjelmaa älytaulun 
avulla. Opettajana Eija Luukkonen.
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U udistettu Kosken koulukeskus 
avasi ovensa oppilaille tämän 
lukuvuoden alussa. Valmistunut 

koulukeskus oli viimeinen uudistetuista 
koulukeskuksista.

Kouluverkkouudistuksen tahti oli kiivas: 
päätös prosessin käynnistämisestä teh-
tiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2016. 
Kolmen vuoden kuluttua päästiin jo juh-
limaan ensimmäisen uudistetun koulu-
keskuksen avajaisia, kun Vuoksenniskan 

koulun uudisrakennus valmistui syksyksi 
2019. Vuoksenniskalle siirtyivät oppilaat 
Virasojan ja Kaukopään kouluista. Koulu-
keskuksen yhteydessä toimii myös päivä-
koti.

Vuonna 2020 ovensa avasi Mansikkalan 
puukoulu. Mansikkalan koulun ja lukion 
lisäksi puukoulussa aloittivat opintonsa 
Linnalan ja Tainionkosken koulujen oppi-
laat, osa Imatrankosken koulun oppilaista 
sekä päiväkotiryhmiä.

Kosken koulukeskus viimeisteli uudis-
tuksen. Vuoksen kupeeseen siirtyivät 
myös oppilaat Meltolasta sekä ne Imat-
rankosken koulun oppilaat, jotka eivät siir-
tyneet Mansikkalan kouluun.

Imatran kaupunki hakee mukaan 
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta 
-malliin. Malli perustuu YK:n Lap-

sen oikeuksien sopimukseen. 
– Lapsiystävällisessä kunnassa lap-

set ja nuoret huomioidaan kaikkialla, 
lapsiystävällinen kunta -koordinaat-
tori Kirsi Mäyrä kertoo.

Toimintaan sitoudutaan pitkäksi 
aikaa ja tavoitteiden toteutumista 
seurataan. Ensimmäinen tarkastelu 
tehdään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun kunta on aloittanut toimen-
piteiden toteuttamisen.

Konkreettisia keinoja 
lasten huomioimiseen

Aluksi kartoitetaan nykytilanne, ja 
kartoituksen perusteella tehdään 
toimintasuunnitelma.

– Rakennamme UNICEFin avulla 
juuri Imatralle sopivan mallin, Mäyrä 
kertoo.

Suunnitelmassa esitellään konk-
reettisia keinoja siihen, kuinka lapsia 
ja nuoria voidaan ottaa mukaan pää-
töksentekoon. 

Malli kattaa koko Imatran: mukaan 
otetaan kaupunkiorganisaation li-
säksi myös esimerkiksi järjestöjä, yh-
teisöjä ja muita organisaatioita, jotka 
sitoutuvat huomioimaan toiminnas-
saan lapsinäkökulman.

– Kiinnostuneet voivat olla yhtey-
dessä minuun, Mäyrä vinkkaa.

Osa pitkäjänteistä työtä

Aloite lapsiystävälliseksi kunnaksi 
hakeutumisesta on tullut luottamus-
henkilöiltä.

Hakemus lähetetään UNICEFil-
le syksyn aikana. Vastaus saadaan 
vuoden loppuun mennessä.

– Kyse ei ole yksittäisestä toimen-
piteestä. Hakemus on osa sitä pit-
käjänteistä työtä, jota kaupungissa 
on viime vuosina tehty vastuullisen 
toiminnan edistämiseksi ihan kaikilla 
osa-alueilla, muistuttaa yhteysjohta-
ja Tea Laitimo.

Kosken koulukeskus viimeisteli
kouluverkkouudistuksen

Imatran kaupunki tähtää 
UNICEFin lapsiystävälliseksi 
kunnaksi.

Kaupungin koulut uudistettiin viides-
sä vuodessa.

Lasten
etu edellä

Jonna Mielonen-Jumisko 

IMATRAN KOLME KOULUKESKUSTA

Kosken koulukeskus on Imatran kolmas uudistettu koulukeskus.

Jonna Mielonen-Jumisko 

 

Mansikkalan
koulukeskus 

• Noin 1640 lasta, nuorta ja 
aikuista.

• Varhaiskasvatus, esiopetus, ala- 
ja yläkoulu sekä lukio.

• Perusopetuksessa painotus 
musiikissa ja liikunnassa.  

Vuoksenniskan
koulukeskus

• Noin 770 lasta, nuorta ja aikuis-
ta.

• Varhaiskasvatus, esiopetus sekä 
ala- ja yläkoulu.

• Perusopetuksessa painotus 
luonnontieteissä ja erityisope-
tuksessa. 

Kosken
koulukeskus

• Noin 1065 lasta, nuorta ja 
aikuista.

• Esiopetus, ala- ja yläkoulu sekä 
Itä-Suomen koulu.

• Perusopetuksessa painotus 
kielissä ja kansainvälisyydessä.
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S elvitystyö urheilutalon rakentami-
sesta Ukonniemeen on käynnis-
sä. Materiaalia suunnittelutyön 

pohjalle on kertynyt runsaasti, sillä kes-
kustelua urheilutalon ja uimahallin koh-
talosta on käyty pitkään.

Urheiluseuroja ja urheilutalon muita 
käyttäjiä on kuultu prosessin aikana use-
asti. Kaikki aikaisemmin kerätty tieto hyö-
dynnetään suunnittelussa, ja uusia kes-
kusteluja käydään syksyn ja talven aikana.

– Tarkoituksena on tehdä urheilutalos-
ta kaiken kansan urheilutalo, joka palve-
lee kaikenlaisia käyttäjiä mahdollisim-
man hyvin, sanoo hyvinvointipalvelujen 
päällikkö Arja Kujala. 

Rakennuksesta tehdään 
hiilineutraali

Ympäristöä kuormitetaan mahdollisim-
man vähän niin rakennus– kuin käyttö-
vaiheessa.

– Hiilineutraalius on kova haaste. Suo-
messa ei ole kovin montaa vastaavaa ra-
kennushanketta käynnissä, Mitra Imatran 
rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nur-
mi kertoo.

Uimahallista ei ole 
tehty päätöksiä

Toistaiseksi suunnittelutyö koskee ai-
noastaan urheilutaloa. Uimahallin kohtalo 
on avoin.

– Urheilutalon suunnittelussa varaudu-
taan siihen mahdollisuuteen, että myös 
uimahalli siirtyy Ukonniemeen. Päätöksiä 
ei ole ja kaikki vaihtoehdot ovat mahdolli-
sia, muistuttaa tila– ja turvallisuuspäällik-
kö Sami Turunen.

Urheilutalon
suunnittelussa
kuullaan käyttäjiä
Uuden puurakenteisen urheilutalon 
suunnittelu on käynnissä. Investoin-
tipäätös tehdään mahdollisesti vielä 
tämän vuoden aikana.

Jonna Mielonen-Jumisko

Urheilutaloa rakennettiin vuonna 1981. Kuva, Matti Veijalainen/Imatran kaupunginmuseon 
kuva– arkisto, Paul Jyllinvuoren kokoelma

Ukonniemessä pääsee ladulle tänä 
vuonna aikaisemmin kuin koskaan: 
ensilumenlatu avataan perjantaina 
15.10.

Tuolloin latua avautuu 1,5 kilometrin 
verran, ja marraskuun alkuun men-
nessä latu laajenee 2,8 kilometrin mit-
taiseksi kilpaladuksi. Se pidetään auki 
vuoden loppuun saakka riippumatta 
siitä, millainen sää loppuvuoden aika-
na on.

Täyteen viiden kilometrin mittaan 
ensilumenlatua laajennetaan heti, kun 
sää sen sallii.

Lunta on tulevalle talvelle säilössä 
noin 75 000 kuutiota, mikä enemmän 
kuin koskaan.

Ukonniemen padelhalli valmistuu 
syksyn aikana. Halliin on tulossa neljä 
padelkenttää, joita kaupunkilaiset pää-
sevät vuokraamaan.

– Reilu vuosi sitten valmistuneet ul-
kokentät ovat olleet kovassa käytössä. 
Ulkokenttiäkin voidaan tarvittaessa ra-
kentaa lisää, jos tarvetta on, Mitra Imat-
ran rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi 
Nurmi kertoo.

Padelhallin rakennuttaa Mitra Mana-
gement Oy. Halliin on tulossa vuoka-
ralaiseksi Padel Sports Oy, joka ryhtyy 
pyörittämään hallissa toimintaa.

Ukonniemeä on viime vuosina kehi-
tetty jatkuvasti, ja työ jatkuu edelleen. 
Padelhallin jälkeen vuorossa on urhei-
lukentän ympäristö: ensi vuonna ken-
tälle rakennetaan katettu katsomo ja 
modernit pukukopit.

– Alakentän puolelle on tuossa myös 
uusi ulkokuntosali vielä tämän syksyn 
aikana, Nurmi kertoo.

Ensilumenlatu 
avataan 
lokakuussa

Padelhalli 
valmistuu 
aikataulussa

Mielonen-Jumisko 

Mielonen-Jumisko 

ensilumenlatu.fi

LUE LISÄÄ

ukonniemi.fi

LUE LISÄÄ
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2019

Keskustelu uimahallin ja urheilutalon tu-
levaisuudesta alkaa. Kaupunginhallitus 
päättää uudisrakennuksista, sijainti jää 
avoimeksi.

Syksyn aikana kuullaan urheiluseuroja, 
kuntalaisia ja yrittäjiä.

2020
Urheilutalon päätetään rakentaa Ukon-
niemeen, uimahallin sijainti jää avoimek-
si. Kaupunkilaisille järjestetään keskus-
telutilaisuuksia. Juoksusuora asetetaan 
käyttökieltoon, myös kuntosalilta löytyy 
mikrobeja.

Päätöksenteko keskeytyy koronapan-
demiaan. Syksyllä kaupunginhallitus 
päättää aloittaa selvitystyön puura-
kenteisen urheilutalon rakentamisesta 
Ukonnimeen jäähallin viereen. Uimahalli 
ei kuulu selvitykseen.

2021
Talvella korjataan toimistotilojen kos-
teusvaurioita. Uuden urheilutalon suun-
nittelu käynnistetään ja hanketta varten 
perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluu 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien 
puheenjohtajisto sekä viranhaltijoita.

Kesäkuussa hallitus linjaa, että urhei-
lutalon suunnittelua Ukonniemeen voi-
daan jatkaa.

Investointipäätös saadaan mahdolli-
sesti kuluvan vuoden aikana. Uimahallin 
kohtalo on avoin.

Vanha urheilutalo on tullut tiensä päähän. 

Tähän mennessä tapahtunutta
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I matralla on työn alla useita isoja 
kaavaprosesseja. 

Asemakaavan muutoksilla tähdä-
tään elinvoiman lisäämiseen.

– Tavoitteena on luoda entistä parem-
mat edellytykset yritystoiminnalle ja kes-
kusta-asumiselle sekä muokata alueista 
entistä viihtyisämpiä, kaavoitusarkkitehti 
Kaija Maunula kertoo.

Asemakaavojen lisäksi työstetään myös 
uutta yleiskaavaa. Luontoselvitysraportti 
valmistuu syksyn aikana ja sen jälkeen 
yleiskaavaluonnos tulee nähtäville.

– Yleiskaavan perusajatuksena on tii-
vistää olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta. Esimerkiksi Mansikkala ja Imat-
rankoski nivotaan yleiskaavassa yhteen 
yhdeksi laajemmaksi keskusta-alueeksi.

Elinvoimaa uusilla kaavoilla

Asemakaavoja työstetään eri puolil-
le kaupunkia. Myös uusi yleiskaava 
etenee syksyn aikana.

Mielonen-Jumisko 
Kuva: Imatran kaupunki

imatra.fi/kaavoitus

LUE LISÄÄ

Vuoksenniskalla päivitetään asemakaavaa.

Imatrankosken 
sisääntuloympäristön 
asemakaavan saneeraus

Missä?
Helsingintien ja Korvenkannantien lii-

kenneympyrästä Imatrankosken suun-
taan.
Mitä suunnitellaan?
Aluetta siistitään. Tavoitteena tehokas 

ja joustava, mutta silti ”ihmisenkokoi-
nen” kaavoitus: ei muurimaista raken-
tamista, vaan tilaa ja väljyyttä.
Mikä tilanne?
Kaavakävely ja maanomistajille tar-

koitettu puhelinpäivystys on pidetty. 
Kaavaluonnos ja siihen liittyvä kaikille 
avoin esittelytilaisuus tulossa syksyl-
lä.

Vuoksenniskan 
asemakaavojen 
ajantasaistaminen

Missä?
Vuoksenniskantien ja Peltolankadun 

ympäristössä.
Mitä suunnitellaan?
Liikerakentamisen lisäksi myös asuin-

rakentamista: avainasemassa jous-
tavuus. Suunnitteilla muun muassa 
julkisia oleskelutiloja kaupunkilaisille. 
Huomioidaan mahdollinen Etelä-Kar-
jalan taajamajunan pysäkki.
Mikä tilanne?
Kaavakävely on järjestetty, osallistu-

mis– ja arviointisuunnitelma on ollut 
nähtävillä ja maanomistajien puhelin-
päivystys on pidetty. Kaavaluonnos ja 
kaikille avoin esittelytilaisuus tulossa 
syksyllä.

Imatrankosken keskustan 
asemakaavamuutokset ja 
kaupunkikuvaselvitys 

Missä?
Imatrankoskella. Napinkulman kaa-

vaa työstetään erillisenä.
Mitä suunnitellaan?
Imatrankosken kaavojen yhtenäistä-

mistä, tavoitteena elinvoiman lisäämi-
nen.
Mikä tilanne?
Työ on alkuvaiheessa. Aluksi käydään 

läpi vanhentuneet kaavat. Kaupunki-
laisten näkemyksiä kysytään heti pro-
sessin alkuvaiheessa.
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E rä- ja luontokulttuurimuseon 
valmistelevat työt jatkuvat syk-
syn aikana. Ensimmäisenä työ-

listalla on uuden museosäätiön perus-
taminen. 

–  Säätiö on tarkoitus perustaa vuoden 
loppuun mennessä, projektipäällikkö 
Timo Kukko kertoo.

Sen jälkeen museolla on oikeustoimi-
kelpoinen organisaatio, jonka nimissä 
museohanketta voidaan edistää.

Edessä on myös museon toiminnan ja 
sisällön tarkempi suunnittelu.

Kaupungintalo siirtyy 
ensin väistötiloihin

Museon on suunniteltu sijoittuvan ny-
kyisen kaupungintalon tiloihin. Kaupun-
gintalon toiminnot ja työntekijät siirtyvät 
työskentelemään muualle.

Ensivaiheessa kaupungintalo siirtyy 
väistötiloihin. Pysyvien tilojen on suunni-
teltu löytyvän Imatrankoskelta.

– Mikäli näin käy, keskustaan siirtyy 
työskentelemään iso määrä ihmisiä, 
mikä synnyttä uusia liikennevirtoja. Sillä 
tulee olemaan suuri vaikutus kaupungin 
elinvoimalle, Mitran toimitusjohtaja Lassi 
Nurmi pohtii.

Mahdollisuuksia 
vaikka mihin

Museohanke on toteutuessaan muu-
tenkin merkittävä piristys Imatralle ja 
koko Etelä-Karjalalle.

– Hankkeessa on valtavat mahdollisuu-
det matkailumarkkinoinnille, myönteisen 
Imatra-kuvan kehittämiselle ja uuden 
yritystoiminnan luomiselle. Aika näyttää, 
mitä tapahtuu, mutta mahdollisuuksia on eraluontomuseo.fi

LUE LISÄÄ

Erä- ja luontokulttuurimuseon 
valmistelutyö jatkuu
Ensimmäisenä perustetaan muse-
osäätiö ja käynnistetään museon 
sisällön ja toiminnan suunnittelu.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuva: Imatran kaupunki

Hakuvaiheessa on tehty 
hyvää yhteistyötä koko 
maakunnassa.
Tea Laitimo

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaupungintalo muuttuu museoksi vuoteen 2025 
mennessä.

• Imatra voitti kilpailutuksen museon 
sijainnista. 

• Museon on tarkoitus avautua ylei-
sölle vuoteen 2025 mennessä. 

• Imatran kaupunki on sitoutunut 
rahoittamaan investointia 14 mil-
joonalla eurolla. 

• Lopullinen päätös museon raken-
tamisesta tehdään rahoituksen 
selvittyä.

ERÄ- JA LUONTO-
KULTTUURIMUSEO

paljon, Imatra Base Campin toimitusjoh-
taja Jukka Aallikko sanoo.

Paljon hyvää on jo syntynyt.
– Jo hakuvaiheessa on tehty hyvää yh-

teistyötä laajasti koko maakunnan tasol-
la, kiittää yhteysjohtaja Tea Laitimo.
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Kuinka Vuoksea tulisi kehittää?

Kysyimme imatralaisilta, kuinka he 
kehittäisivät Vuoksen ympäristöä.  

V uoksen ympäristö tarjoaa erin-
omaisia mahdollisuuksia moni-
puolisesti. Viime vuosina keskus-

telua on käyty muun muassa Vuoksen ja 
Saimaan yhdistävän kanavan rakentami-
sesta sekä Vuoksen varrella sijaitsevan 
uimahallin tulevasta sijainnista.

Paula Hirvonen 
Pääkuva: Imatran kaupunki

KATUGALLUP

Tinja Honkasalo
– Mielestäni Vuoksen kehitys pitäisi eh-

dottomasti tehdä luonto edellä. Luonto 
on Imatran vahvuus ja siitä on pidettävä 
erityisen hyvää huolta. Padon purkami-
nen edes toiselta puolelta elvyttäisi lohi-
kantoja ja se toisi lisää kalastusmatkailua. 
Urheilupuoli Vuoksen ympäristössä on 
hoidettu hyvin; Varpasaaren monipuolis-
ten palveluiden kehittäminen on tärkeää 
ja palveluita olisi hyvä saada myös Var-
pasaaresta Imatrankosken suuntaan. 

Timo Räikkönen
– Vuoksen ympäristössä pitäisi saada 

pyörätiet kuntoon. Teillä on paikoittain 
vaarallisen paljon karkeaa sepeliä, johon 
olen kerran jopa puhkonut pyöränren-
kaan. Kevyenliikenteen reunakivet ovat 
myös paikoittain vaarallisen korkeat; niis-
tä on hankala kulkea niin pyörällä kuin 
rollaattorilla tai lastenvaunujen kanssa. 
Vuoksen rannalle haluaisin myös lisää 
penkkejä, joille pysähtyä esimerkik-
si pyörälenkeillä nauttimaan Vuoksen 
upeista maisemista. 
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– Vuokselle parempi matonpesu-
paikka ja korkeita penkkejä, joista huo-
nokuntoinenkin pääsee ylös. 

– Mellonlahti takaisin kuntoon ja 
luonnonmukaiseen tilaan. Aktiviteet-
teja on jo tarpeeksi ja nyt. Vuoksen 
pitää antaa olla oma itsensä mahdol-
lisimman luonnonmukaisessa tilas-
saan. 

– Uimahallin pysyttävä omalla pai-
kallaan.

– Jatkuva ohijuoksutus oli ihana asia.
– Vuoksen ja Saimaan välinen kana-

va olisi kallis, mutta kannattava kehi-
tyskohde. Olisi hienoa, jos Imatrallakin 
pääsisi Saimaalta veneellä suoraan 
kaupungin keskustaan, kuten esimer-
kiksi Savonlinnassa. Se voisi elävöittää 
matkailua entisestään.

– Uimarantoja Vuoksen varrella tulisi 
kohentaa, joten padon viereen kaa-
vailtu uimaranta olisi myös hyvä idea.

Lauri Kankkunen
– Vuoksi on kaunis vetonaula Imatralle, 

mutta sen ympärille tarvittaisiin enem-
män palveluita. Vuoksen varteen olisi 
hyvä saada ravintola, sillä ravintolatar-
jonta on muutenkin varsin vähäistä Imat-
ralla. Myös majoituspalveluita olisi hyvä 
olla enemmän. Sillä voisi olla positiivinen 

vaikutus kalastusmatkustukseen, jos 
majoituspalvelut olisivat suoraan Vuok-
sen äärellä ja maisematkin olisivat hyvät. 
Minusta urheilutalon tulisi pysyä jatkos-
sakin paikallaan Vuoksen tuntumassa, 
jotta paikallisille saataisiin turvattua pal-
veluita lyhyiden ja helppojen kulkumat-
kojen päässä. 

Liisa Uutela ja Lempi Kinnunen 
– Vuoksen ympäristö on erittäin kaunis 

ja siitä tulee pitää erityisen hyvää huolta. 
Luontoa ja sen kauneutta kuuluu vaa-

lia. On ilo silmälle, kun kukkaistutuksiin 
panostetaan kunnolla. Ne korostavat 
luonnonkauneutta, jota Imatralta löytyy 
paljon.

Imatrankoski kuohuu syksyllä kah-
teen otteeseen.

Lauantaina 9.10. järjestetään koski-
näytös kello 19. Myös itsenäisyyspäi-
vänä 6.12. järjestetään koskinäytös.

– Itsenäisyyspäivän näytös alkaa kel-
lo 17, koskinäytöksistä vastaava Pentti 
Miikki Imatra Base Campista kertoo.

Muutokset aikatauluihin ovat mah-
dollisia.

Imatran joukkoliikenteen liput voi 
maksaa monella tavalla: käteisellä 
suoraan autoon, kaupungin omalla 
iLipulla tai PayiQ-mobiilisovelluksella.

iLipun voi hankkia itselleen kaupun-
gintalon asiakaspalvelusta tai suoraan 
bussista. Kortille voi ladata rahaa tai 
matkoja verkkokaupassa tai asiakas-
palvelussa.

PayiQ-sovelluksen saa käyttöönsä 
sovelluskaupasta ja liput maksetaan 
sovelluksen kautta.

Lipun hinta vaihtelee sen mukaan, 
mistä sen hankkii. Edullisinta on käyt-
tää kaupungin omaa iLippua.

Imatran tapahtumakalenterista löy-
tyy tapahtumia laidasta laitaan.

Tapahtumia kalenteriin päivittävät 
tapahtumajärjestäjät itse. Kalenteri 
on kaikille avoin ja maksuton. Erityisiä 
ehtoja tai lupia siellä ilmoittamiselle ei 
vaadita. 

Imatran kalenteri on yhteinen koko 
Etelä-Karjalan kanssa, joten Imatralle 
merkitty tapahtuma näkyy myös laa-
jemmalla alueella.

Koski kuohuu 
syksylläkin

Monta tapaa 
päästä bussiin

Tapahtumat
löytyvät kalenterista

Myös näin kommentoitiin

Jonna Mielonen-Jumisko 

Jonna Mielonen-Jumisko 

Jonna Mielonen-Jumisko 

imatrankoski.fi

LUE LISÄÄ

imatra.fi/joukkoliikenne

LUE LISÄÄ

tapahtumat.imatra.fi

LUE LISÄÄ
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1. Ohjatut terveys- ja 
erityisliikuntaryhmät

Vesijumpissa ja muissa liikuntaryhmis-
sä on tilaa. Kysy vapaita paikkoja liikun-
nanohjaajilta. 

Ukonniemi-areenalla järjestetään oh-
jattua, maksutonta liikuntaa ikäihmisille 
4.10. alkaen. Ryhmään ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon.

2. Liikuntaneuvonta
Tarvitsetko tukea liikunnan aloittami-

seen tai lisäämiseen?
Maksuton liikuntaneuvonta auttaa si-

nua löytämään omat tapasi olla aktiivi-
nen.

Ajanvaraus ohjaajilta. Tarjolla myös sel-
kokielistä ja vieraskielistä neuvontaa.

3. Liikuntakortit
Kortit ja passit ovat käytössä uimahal-

lissa ja urheilutalon kuntosalilla.
Senioripassi on tarkoitettu 65 vuotta 

täyttäneille, tiedustelut uimahallin kas-
salta. BMI-kortti on suunnattu ylipainoi-
sille aikuisille ja lapsille. Erityisliikunta-
korttia voivat hakea lapset ja aikuiset, 
myöntämisperusteet löytyvät verkosta.

4. Vertaisohjaajakoulutus
Oletko kiinnostunut liikunnasta ja toi-

minnasta ikäihmisten parissa? Vertaisoh-
jaajakoulutus järjestetään joulukuussa. 
Koulutus on maksuton ja sisältää koulu-
tusmateriaalin. Ilmoittautuminen Riitta 
Pelliselle.

5. Hiisijumppavideot
Oletko jo tutustunut hiisijumppavide-

oihin? Uusi, kolmas hiisijumppavideo on 
ilmestynyt. Katso video kaupungin You-
Tube-kanavalta.

O hjelman teko aloitettiin viime 
kesänä kysymällä, kuinka 
imatralaiset haluavat osallis-

tua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.
Verkossa tehtyyn kyselyyn vastasi 

89 kaupunkilaista.
Kaikkein eniten vastaajat halusivat 

vaikuttaa katujen, puistojen ja mui-
den yleisten alueiden pitoon. Seu-
raavaksi eniten imatralaiset halusivat 
vaikuttaa asumiseen sekä kulttuuri- ja 
liikuntapalveluihin, kuhunkin yhtä voi-
makkaasti. Vähiten haluttiin vaikuttaa 
hallintoon, markkinointiin, elinkeino-
asioihin ja varhaiskasvatukseen.

Oman asuinalueen 
asiat kiinnostavat

Enemmistö vastaajista piti kuitenkin 
epäselvänä, miten kaupungin asioihin 
voi osallistua ja vaikuttaa. Useampi 
vastaajista oli kiinnostuneempi vai-
kuttamisesta oman asuinalueensa 
kuin koko kaupungin asioihin. Vaikut-
tamisen keinoista oman asuinalueen 
asioihin tiedettiin silti vähemmän kuin 
vaikuttamisesta koko kaupunkiin.

Osallistamisen keinoista vastaajat 
kannattivat eniten sellaisia, jotka ovat 
jo käytössä ja koeteltuja. Eniten kanna-
tettiin sitä että reagoidaan asiakaspa-
lautteeseen ja toiseksi mielipidekyse-
lyjen tekemistä päätettävistä asioista. 
Vähiten keräsi kannatusta ajatus kau-
pungin asioiden käsittelystä draaman 
keinoin ja talouspelin pelaaminen kau-
pungin budjetilla. 

Vastaajista kolmasosa asui Vuok-
sen itäpuolen kaupunginosissa. Koko 
Imatran väestöstä Vuoksen itäpuolella 
asuu lähes puolet väestöstä. 

Vastaajien keski-ikä oli 44 vuotta, 
heistä 78% oli naisia.

Mihin ja miten
imatralaiset 
haluavat vaikuttaa?

Viisi tärppiä 
syksyn liikuntaan

Imatran kaupunki valmistelee 
Osallistu ja vaikuta -ohjelmaa 
vuosille 2022–2025. Se on tarkoi-
tus saada valmiiksi vuoden 2021 
loppuun mennessä.

Kaupunki järjestää monipuolista lii-
kuntaa. Katso tästä poimintoja ja lue 
lisää verkkosivuilta!

Heikki Laine

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuva: Imatran kaupunki

imatra.fi/osallisuusohjelma2025

LUE LISÄÄ

imatra.fi/liikunta

LUE LISÄÄ

Ohjaajat
• Riitta Pellinen, 020 617 7202 
• Suvi Seppänen, 020 617 5356 
• Marjo Hiltunen, 020 617 7286 

Ohjaaja-valvojat 
• Vesa Rautio, Kaapo Kosonen ja 

Jani Kemppi, 020 617 7295 

Sähköpostit
• etunimi.sukunimi@imatra.fi 

OHJAAJIEN
YHTEYSTIEDOT

Hiisi-jumppa on erityisesti lasten mieleen. Uusimmalla Hiisi-jumppavideolla huhkivat Hiisi ja 
Kettu.
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E lettiin kevättä 1991. Taisto Kainu-
lainen työskenteli ammattikoulun 
vahtimestarina ja eli rauhallista 

perhe-elämää Imatralla.
Eräänä toukokuun yönä hän näki unta. 

Unessa Kainulainen kuljetti ihmisiä ve-
den päällä. 

Unen synnyttämä tunne oli voimakas: 
kipinä yrittäjyyteen oli syttynyt. Hän ryh-
tyi etsimään risteilytoimintaan soveltu-
vaa venettä ja suunnittelemaan maise-
maristeilyjen toteuttamista Vuoksella. 

Seuraavana keväänä risteilyt alkoivat. 
Konsepti osoittautui toimivaksi ja johdatti 
Kainulaisen vuosikymmenten yrittäjän 
uralle, joka on ollut joka suhteessa pal-
kitseva.

 Tänä syksynä Kainulainen palkittiin 
Imatran ja Imatra-kuvan edistämiseksi 
tekemästään työstä Imatra-mitalilla.

Kylähulluna varmaan pitivät

Vielä 1990-luvun alussa Vuoksen vesi 
oli likaista ja sameaa. Yritystoimintaa vir-
ran varrella ei juuri ollut.

– Varmaan pitivät minua kylähulluna 
kun aloitin risteilyt sellaista pientä pätkää 
ajamalla. Piti sitä kyllä vähän hullu olla-
kin, Kainulainen muistelee.

Vuosi vuodelta risteilyjen suosio kas-
voi, ja pikkuhiljaa toiminta laajeni. Vuon-
na 2007 Kainulainen hankki itselleen 
Vuoksen Kalastuspuiston ja vuonna 2010 
myös Hiljan Pihan toiminta siirtyi Kainu-
laisen yrityksen kontolle.

Ura jatkuu juoksupoikana

Nyt Kainulainen on virallisesti eläkkeel-
lä. Yritysten arkea pyörittää Kainulaisen 
jälkikasvu, mutta poissa hän ei malta py-
syä.

– Olen juoksupoika, teen aputöitä. Olen 
sitä ikäluokkaa etten oikein joutenkaan 
osaa olla. 

Ja vaikka ajat muuttuvat, jokin pysyy 
myös ennallaan: Vuoksen risteilyt Taisto 
Kainulainen hoitaa pääsääntöisesti edel-
leen itse.

Kaikki alkoi unesta
Taisto Kainulainen aloitti Vuoksen 
maisemaristeilyt keväällä 1992. 
Tänä syksynä hänet palkittiin Imat-
ran hyväksi tehdystä työstä Imat-
ra-mitalilla.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuva: Heikki Laine

• Imatra-kuvan edistäjä: 
Raija Niemelä. 

• Osallistu- ja vaikuta yksilöpalkinto: 
Heidi Wahlberg. 

• -Osallistu- ja vaikuta yhteisöpal-
kinto: Onnenkäpälät ry ja Saimaa 
Geopark.

MYÖS HEIDÄT PALKITTIIN
IMATRA-PÄIVÄNÄ

Varmaan pitivät
minua kylähulluna.
Taisto Kainulainen
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Valtuuston puheenjohtaja
Anna

Helminen
(KOK)

Lasse
Oinonen (PS)

Heini
Vesterinen (SDP)

Emilio
Urpalainen (SDP)

Katja
Tiainen (VAS)

Tomi
Kovanen (SDP)

Krista
Nordberg (SDP)

Antero
Lattu (SDP)

Ilkka
Nokelainen (SDP)

Anne
Nissinen (SDP)

Jani
Telkkä (SDP)

Titta
Myllärinen (SDP)

Sari
Miettinen (PS)

Juuso
Häkkinen (SDP)

Tuija
Kuikka (SDP)

Arto
Tikka (SDP)

Niina
Malm (SDP)

Milla
Eerola (PS)

Vesa
Julin (PS)

Tomi
Menna (SDP)

Suvi
Rautsiala (SDP)

Kari
Paldanius (SDP)

Imatran
kaupunginvaltuutetut

2021–2025
Imatran kaupunginvaltuustossa on 43 paik-
kaa. Paikat jakaantuvat seuraavasti:

• Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 16
• ●Kansallinen Kokoomus 12
• ●Perussuomalaiset 7
• ●Vihreä Liitto 4
• ●Suomen Keskusta 2
• ●Vasemmistoliitto 1
• ● Suomen Kristillisdemokraatit 1. 

 
Kuvasta näet valtuutetut ja heidän istu-
mapaikkansa valtuustosalissa.
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Päivi
Marttila (VIHR)

Marja
Estola (VIHR)

Samuli
Saarela (PS)

Juha– Pekka
Natunen (VIHR)

Anna
Keskisaari (VIHR)

Eija Hauska– 
Mertanen (KD)

Lilla
Saaristo (KOK)

Markku
Pentikäinen (KOK)

Sanna
Prior (KOK)

Mikko
Airas (KOK)

Pia
Rantanen (KOK)

Tommi
Matikainen (KOK)

Irma
Hujanen (KOK)

Matti
Hirvonen (KOK)

Pasi
Saajanlehto (KOK)

Timo
Härkönen (PS)

Marko
Kiuru (KOK)

Titta
Pitman (KOK)

Ismo
Harju (KESK)

Helena
Roiha (KESK)

Sami
Rossi (PS)

imatra.fi/kaupunginvaltuusto

LUE LISÄÄ
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Korona toi säästöjä ja
uusia toimintatapoja

Pandemialla on ollut suuria vaikutuksia 
kaupungin talouteen.

Vuonna 2020 eri kuntalaispalveluiden 
myynti- ja maksutuotot jäivät budjetista 
yli miljoona euroa. Esimerkiksi kulttuu-
ripalveluiden maksutuotot notkahtivat 
melkein 400 000 euroa ja hyvinvointipal-
veluidenkin 200 000 euroa.

Toisaalta kulupuolella pandemia ai-
heutti huomattavia säästöjä. Toiminnot 

olivat säästöliekillä tai kokonaan suljet-
tuina suurimman osan vuodesta. 

– Matkustus- ja kuljetuspalveluissa sääs-
tö oli noin 500 000 euroa, ja majoitus- ja 
ravitsemuspalveluissa noin 370 000 eu-
roa, Urtti kertoo esimerkkejä.

Myös henkilöstökuluissa tehtiin sääs-
töä. Niistä on kuitenkin vaikea eritellä 
pandemian osuutta.

–Säästöjä syntyi esimerkiksi siitä, että 
kehittämisprojektit olivat jäissä, tilapäistä 
työvoimaa ei tarvittu kun päiväkotilap-
set ja oppilaat olivat kotona ja vakituinen 
henkilöstö sairasti vähemmän. Toisaalta 
karanteenissa olevien opettajien tilalle 
on varsinkin vuonna 2021 palkattu sijaisia, 
Urtti pohtii.

Toiminnallisia syitä enemmän kaupun-
gin taloutta heiluttelivat valtion korona-
tuki ja Eksoten palkkaharmonisoinnista 
koitunut lasku sekä siihen saatu val-
tionosuus.

– Monivaiheinen talousvuosi 2020 pää-
tyi 4,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. 
Tälle vuodelle olemme ennustaneet val-
tionkonttoriin varovaista puolen miljoo-
nan euron ylijäämää, mutta ylijäämä voi 
olla jotain aivan muuta, Urtti sanoo.

Pandemia toi 
digiloikalle pituutta

Korona toi hyvää myös toimintaan. 
– Digiloikka nopeutui ja vahvistui. Yh-

Heikki Laine

Kaupungin controller Vesa Urtti ja 
opetuspalveluiden päällikkö Minna 
Rovio kertovat, mitä hyvää pande-
miasta on seurannut.

Vesa Urtti ja Minna Rovio löytävät koronapandemiasta myös myönteisiä vaikutuksia.

Kyky sopeutua 
muutokseen on 
parantunut.
Minna Rovio
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Koronan vaikutusta henkilöstökuluihin ei pystytä tarkasti eritte-
lemään.

teistyön lisääntyminen on toinen hyvä 
asia, opetuspalveluiden päällikkö Minna 
Rovio pohtii.

Opetusministeriön koronatuen ansiosta 
on kartoitettu tuen tarpeessa olevia op-
pilaita.

Myös kokoustaminen on etäyhteyksien 
aikana tehostunut. Aikaa ei silti ole ollut 
enempää, koska koronaan liittyviä muu-
toksia tulee jatkuvasti eikä niiden hoita-
minen noudata virka-aikaa. 

Yksi iso muutos oli kouluruokailun jär-
jestäminen ruokajakeluksi. Sen hoitami-
sesta Saimaan Tukipalveluiden kanssa 
Rovio on ylpeä.

– Kyky sopeutua muutokseen on pa-
rantunut, hän toteaa.

Myös koulujen siisteyskasvatus on otta-
nut valtavan loikan. 

– Meidän nuoret ovat sisäistäneet kä-
sienpesujen ja turvavälien tärkeyden. 
Myös luonnossa liikkuminen on lisäänty-
nyt, Rovio iloitsee.

  vuosi 2020  vuosi 2021
Kulttuuripalvelut  400 000 €  300 000 €
Hyvinvointipalvelut  n. 200 000 €  140 000 €
Varhaiskasvatus  reilu 100 000 €

Konsernipalvelut    vajaa 300 000 €
Kaupunkikehityslautakunta   vajaa 400 000 €
Hyvinvointilautakunta   1,5 M €

  vuosi 2020  vuosi 2021
Matkustus ja kuljetus 500 000 €  350 000 €
Majoitus ja ravitsemus 370 000 €  160 000 €
Koulutuskulut  50 000 €  50 000 €

Henkilöstökulujen säästö 
vuonna 2020 budjetoituun nähden

Säästöjä budjetoituun nähden

Kyky sopeutua 
muutokseen on 
parantunut.
Minna Rovio

Merkittäviä maksutulojen 
menetyksiä korona-aikana
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Vanhuksissa on tulevaisuus

T imo Saarinen on toiminut van-
husneuvoston varapuhteenjoh-
tajana Stora Enson eläkkeensaa-

jien mandaatilla. 
Saarisen mukaan vanhusväestö on kes-

kenään yhtä erilaista kuin muukin väestö, 
mutta yhteisiä intressejä on.

Suurin osa eläkeläisten yhteisestä toi-
minnasta, kuten retket, tapahtumat ja yk-
sinäisten huomioiminen tehdään erilais-
ten järjestöjen puitteissa. Neuvosto taas 
on ikäihmisten yhteisen edun vaalimista 
varten ja näissä se on aktiivinen.

– Esimerkiksi liikennesuunnittelu, kun 
suunnitellaan autopaikkoja tai linja-auton 
käyminen sairaalalla ja monia käytännön 
asioita. Muun muassa tietoliikenneasioi-
den opastusta on saatu eri järjestöille, 
kaupungille ja pankeille, Saarinen luet-
telee.

Vanhusneuvosto on järjestänyt myös 
toritapahtumia. 

Uusia jäseniä kaivataan

Saarisen kokemuksen mukaan lauta-
kunnat ovat nyt kuunnelleet vanhusneu-
vostoa aiempaa paremmin. Vuonna 2013 
lakisääteiseksi tullut vanhusneuvosto 
otetaan jo tosissaan.

– Olennaista ovat hyvät keskustelusuh-
teet kaupungin lautakuntien ihmisiin, jot-
ka tekevät päätöksiä. 

Neuvoston nyt jättänyt 77-vuotias Saa-
rinen toivoo, että vanhusneuvosto saisi 
aktiivisia uusia jäseniä. 

– Vanhusneuvosto kaipaa osaamista. 
Teknisiä kysymyksiä on paljon ja tarvi-
taan näkemystä.

Seniori, ikäihminen vai vanhus?

Vanhuksista käytetään usein nimityk-

siä ikäihmiset tai seniorit, mutta Imatralla 
neuvosto haluaa olla nimenomaan van-
husneuvosto.

– Mehän siitä äänestettiin ihan. Meidän 
vanhusneuvosto on vanhusneuvosto. Ja 
myö ollaan ylpeitä siitä, Saarinen sum-
maa.Heikki Laine

Senioreiden asioita kunnissa ajaa 
vanhusneuvosto. Se valitaan eläke-
läisistä ja muuta vanhempaa väes-
töä edustavien järjestöjen edustajis-
ta.

Timo Saarinen, (oikealla) ja vanhusneuvoston jäsen Erkki Päivärinta suunnittelemassa satoja ihmisiä liikuttavan vanhustenviikon ohjelmaa 
Lammassaaren satamassa.

• ─ Tämän virren haluaisin kuul-
la  -laulutilaisuus Tainionkosken 
kirkossa. 

• ●	Liikuntatapahtuma Ukonnie-
mi-areenalla.

• ─ Vanhusviikon juhla Karelia-salis-
sa.

• ─ Mummonmarkan vartija -luento, 
asiaa jymäyttämisestä, sijoittami-
sesta yms.

VANHUSTENVIIKKO 
3.–10.10.

imatra.fi/vanhusneuvosto

LUE LISÄÄ

Olemme vanhusneuvosto
ja ylpeitä siitä.
Timo Saarinen
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Vaikuttava ilmastotyö 
on monen hyödyn summa

Eetu Ahlberg 

Imatran tavoitteena on olla hiilineut-
raali vuonna 2030. Suunta on oikea: 
vuodesta 2007 lähtien kaupungin 
kokonaispäästöt ovat vähentyneet 
yli 50 prosenttia.

Imatran tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. 

H iilineutraalius tarkoittaa, että hii-
lidioksidipäästöjä tuotetaan kor-
keintaan sen verran kuin niitä 

voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. 
Päästövähennyksien lisäksi tavoittee-

seen pyritään päästöhyvityksillä. 
Päästöhyvitykset voidaan toteuttaa 

esimerkiksi investoimalla uusiutuviin 
energialähteisiin, energiatehokkuuteen 
tai muihin puhtaisiin, vähähiilisiin tekno-
logioihin.

Seuraa kaupungin 
ilmastotyötä

Imatran kaupunki vähentää päästöjä 
esimerkiksi lisäämällä uusiutuvan ener-
gian tuotantoa, edistämällä vähähiilistä 
liikkumista ja vähentämällä ruokahävik-
kiä. 

Näitä kaupungin ilmastotoimenpiteitä 
voi seurata ilmastomittarista, johon on 

kirjattuna 39 erilaista toimenpidettä. Toi-
menpiteitä päivitetään parhaillaan.

Päästövähennyksiä tavoitellaan lisäksi 
alueen yritysten päästöistä Etelä-Kar-
jalan ilmastokumppanuus –hankkeen 
avulla. 

Ilmastokumppanuuden tavoitteena on 

saada alueen yritykset ja yhteisöt osal-
lisiksi Hinku-maakunnan päästövähen-
nystavoitteisiin ja lähestymään ilmasto-
työtä yrityksen omista lähtökohdistaan.

R akennustyöt Mellonlahden jä-
tevedenpuhdistamolla on aloi-
tettu. Työn aikana jätevesilaitos 

päivitetään.
Imatran Veden vesihuoltopäällikkö 

Kari Pietarisen mukaan 1980-luvulla 
käyttöön otetulle vanhalle laitokselle 
ei ollut tehty mittavaa saneerausta.  

– Vanha jätevesilaitos on yksinkertai-
sesti tullut teknisen elinkaarensa pää-
hän ja laitoksen uudistaminen oli väis-
tämättä edessä. 

Energiatehokkuus ja 
ympäristöystävällisyys 
ovat nykyaikaa

Uuden jätevesilaitoksen tekniikka on 
kehittynyttä. Uusi laitos mahdollistaa 
energiaa säästäviä ratkaisuja ja saa 
energiansa jäteveden lämmön talteen-
otosta sekä aurinkoenergiasta. 

Vanhasta öljylämmitteisyydestä luo-
vutaan ja ilmastotavoitteena on myös 
vähentää luontoon pääsevän fosforin 
määrää. Puhdistusaltaan yli valuva vesi 
ohjataan läpi erityisistä kangaselemen-
teistä, jotka sitovat veden fosforista 
jopa yli 90%. 

Uuden jätevesilaitoksen arvioitu val-
mistumisaika on 2023.

Mellonlahden jätevedenpuhdistus-
laitos päivitetään nykypäivään. 

Paula Hirvonen

Imatran Vesi panostaa uuteen jätevesilaitokseen

Uudistaminen oli 
väistämätöntä.
Kari Pietarinen

imatra.fi/ilmastomittari 

LUE LISÄÄ
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Liisa Hupli-Oinonen

Imatran kaupungilla on kahdeksan 
tytäryhtiötä. Lisäksi kaupungin vesi-
huollosta vastaa oma taseyksikkön-
sä Imatran Vesi.
Ohessa lyhyt tiivistelmä tytäryhtiöis-
tä.

Lyhyt oppimäärä Imatra-konsernin yhtiöihin

Antti Oravuo.

IBC on Imatran kaupungin tytäryhtiö, 
joka myy ja markkinoi Imatran kaupungin 
tiloja, tapahtumia, tontteja ja koko kau-
punkia matkailijoille. Yhtiömuotoisena 
kaupungin markkinointi on ketterää ja 
asiakaslähtöistä..

– Työmme ei aina näy kaupunkilaisille, 
sillä markkinointi kohdentuu pääasiassa 
kaupungin ulkopuolelle ja tulokset mita-
taan matkailutuloina. Esimerkiksi viimei-
sen Taloustutkimuksen tekemän selvityk-
sen mukaan IBC on lisännyt pelkästään 
majoitustuloja Ukonniemeen alueelle 
noin 0,5 miljoona euroa vuodessa.

Meitä on seitsemän työntekijää. Budjet-
timme on 0,7 miljoonaa euroa. 

Imatra Base Camp Oy, toimitusjohtaja Jukka Aallikko

– Yhtiömme vastaa kaupungin kauko-
lämpö- ja maakaasutoiminnoista. Läm-
mitämme koteja ja julkisia tiloja.

Imatran kaukolämpö oli vuonna 2020 
sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. 
Tuotannon energialähteinä käytetään lä-
hiympäristön metsäteollisuuden ja ym-
päristönhoidon sivutuotteita, kuten kuor-
ta ja puuhaketta. 

– Henkilökuntaa meillä on 11. Liikevaih-
to oli viime vuonna 11,5 miljoonaa euroa.

Imatran Lämpö Oy, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka

Kehy vastaa Imatran, Rautjärven ja Ruo-
kolahden kuntien aloittavien ja toimivien 
yritysten neuvonnasta, elinkeinopoliittis-
ten projektien toteuttamisesta ja rahoi-
tuksesta sekä muiden yrityspalveluiden 
järjestämisestä. 

– Pyrimme kaikessa yhteistyössä yri-
tysten kanssa kasvuun. Uusien yritysten 
saaminen ja elinvoiman kasvattaminen ei 
ole silti mikään taikatemppu, vaan vaatii 
pitkäjänteistä työtä.

Henkilökuntaa Kehyllä on viisi ja liike-
vaihtoa kertyi vuonna 2020 noin 0.97 mil-
joonaa euroa.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, toimitusjohtaja Antti Oravuo

Jukka Aalikko.

Vesa-Pekka Vainikka.

Kartta: © Imatran kaupunki
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Mitra Management Oy

Yhtiö on toimisto- ja liiketilojen omistamiseen, 
vuokraamiseen ja kehittämiseen keskittynyt yhtiö. 
Asiakkaita ovat Imatralla toimivat yritykset. Lisäksi 
yhtiön tarjontaan kuuluu laadukkaita osaomistus ja 
keskustan vuokra-asuntoja.

– Tämä yhtiö oli aiemmin nimeltään Imatran Seu-
dun Yritystilat Oy ja se on perustettu vuonna 1998. 
Liikevaihto oli vuonna 2020 6,6 miljoonaa euroa ja 
henkilökuntaa on 2.

Imatran Toimitilat Oy

Yhtiö on perustettu vuonna 2011. Yhtiön toimiala-
na on Imatran kaupungin käyttämien toimitilojen, 

yritystilojen ja asuntojen omistaminen, hallinta ja 
luovuttaminen. Yhtiö myös rakennuttaa, huoltaa 
kiinteistöjä ja järjestää kunnossapitoa.

Vuoden 2020 liikevaihto oli noin 11 miljoonaa eu-
roa. Yhtiötä hallinnoi Mitra Imatran Rakennuttaja Oy.

 Imatran Vuokra-asunnot Oy

– Tällä hetkellä yhtiö omistaa noin 1400 vuokra- ja 
ryhmäkotiasuntoa. Me siis tarjoamme koteja imatra-
laisille. 

Vuokra-asuntoja on eri puolilla kaupunkia ja ne 
vaihtelevat yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Yh-
tiö on perustettu vuonna 1988 ja sitä hallinnoi Mit-
ra Imatran Rakennuttaja Oy. Liikevaihtoyhtiöllä oli 
vuonna 2020 noin 7,5 miljoonaa euroa.

Lyhyt oppimäärä Imatra-konsernin yhtiöihin

Kipa on vuonna 2011 perustettu yhtiö, 
joka tuottaa palveluja Imatran kaupun-
gille ja tytäryhtiöille.

– Yhtiömme hoitaa muun muassa Imat-
ran teitä, katuja ja puistoja sekä leikki- ja 
ulkoliikuntapaikkoja. Kipa tuottaa myös 
kiinteistöhuollon palveluja. Yhtiön lai-
tostyöntekijät huoltavat Imatran jäähallia 
sekä uimahallia ja urheilutaloa. Meidän 
toiminta on hyvin lähellä kaupunkilaisten 
arkea. 

Vakituisia Kipalla on töissä 55. Liikevaih-
to on noin 7,5 miljoonaa euroa.

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy, toimitusjohtaja Markku Puuska

Mitra Imatran Rakennuttaja Oy,  Toimitusjohtaja Lassi Nurmi

– Me olemme imatralainen, yli 70-vuo-
tias kiinteistö- ja kehittämisorganisaatio. 
Nimi vain on vaihtunut matkan varrella, 
ensin olimme Imatran Haka ja sittemmin 
Imatran YH-Rakennuttaja Oy.

Yhtiön päätoimialat ovat yritys- ja toimi-
tilojen hallinta, isännöinti, rakennuttami-
nen ja kokonaisvaltainen managerointi. 
Olemme ennakkoluuloton kehittäjä. 

– Mitra myös teettää ja rakentaa Imat-
ran kaupungin tilaamat maarakennus- ja 
alueiden hoitopalvelut. Rakennutimme 
vuonna 2020 noin 40 miljoonan euron 
edestä hankkeita Imatran kaupungin 
alueelle.

– Liikevaihtomme on noin 13,4 miljoo-
naa euroa ja henkilökuntaa on 20. 

Markku Puuska.

Lassi Nurmi.
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Marraskuussa lanitetaan 
Mansikkalan koulukeskuksessa

I matran nuortenpalveluiden ensim-
mäiset lanit järjestetään 19.—21.11. 
virtuaalisen Imatranajon yhteydessä. 

Tapahtumaan on tarjolla reilut 120 peli-
paikkaa.

Lanit kestää 40 tuntia ja pelit jatkuvat 
siis kahden yön yli.

– Nuorimpien pelaajien suositellaan 
osallistuvan yli 15-vuotiaan kaverin kans-
sa, nuorten palveluiden tiimivetäjä Niina 
Kupiainen kertoo.

Laneihin ilmoittaudutaan verkossa ta-
pahtumaa varten avattavan linkin kautta. 
Pääsymaksu on kymmenen euroa.

Tapahtuman yhteydessä järjestetään 

myös muita palkintoturnauksia ja kilpai-
luja, joihin pääsee mukaan maksutta. 
Paikalle on tulossa myös nimekäs strii-
maaja.

Taustalla nuorten toiveet

Pelaaminen on sitä harrastaville nuoril-
le todella tärkeää, Kupiainen muistuttaa.

– Tapahtuman osallistaa nuoria ja luo 
heille sosiaalisesti merkittäviä kokemuk-
sia. Tulossa on turvalliset ja positiiviset 
lanit.

Toive pelitapahtumasta on tullut suo-
raan nuorilta: lanit nousivat esiin viime 
talvella toteutetussa kyselyssä, joka teh-
tiin sen jälkeen, kun valtuusto oli myön-

tänyt nuorten palveluille lisämäärärahan.
Syksyn aikana toteutetaan myös muita 

kyselyssä nousseita toiveita.
– Esimerkiksi elokuun lopussa alkanut 

taidetyöpaja syntyi myös nuorten omas-
ta toiveesta. Palautteen myötä olemme 
myös laajentaneet nuorisotila Chillaa-
mon aukioloaikoja. Tila on syksystä al-
kaen auki joka torstai ja perjantai sekä 
vuoroviikoin myös lauantaina. Keskiviik-
ko- iltoina on auki joko nuorisotila tai 
Nuorten kulman Ohjaamo-kahvila, Ku-
piainen kertoo.

Virtuaalisen Imatranajon yhteydes-
sä järjestettävään tapahtumaan 
mahtuu yli 120 pelaajaa

Jonna Mielonen-Jumisko

• Chillaamo: Hengailutila Mansik-
kalan koulukeskuksessa.

• Koulunuorisotyö: Koulukeskus-
ten nuoriso-ohjaajat ovat mukana 
koulun arjessa, ryhmissä ja tee-
matunneilla.

• Ohjaamo: Matalan kynnyksen 
apua esimerkiksi työllistymiseen, 
opintoihin, muuttoon ja tukiasioi-
hin. Sijaitsee Nuorten kulmassa.

• Etsivä nuorisotyö: Rinnalla 
kulkevaa yksilöllistä ohjausta, 
tukea ja palveluihin saattamista 
15—28-vuotiaille nuorille muun 
muassa kouluttautumiseen ja 
työllistymiseen liittyvissä asioissa.

• Sytkäri-hanke: Syvempää 
ohjausta 15—29-vuotiaille koulu-
tukseen tai työelämään pääsyssä 
(ESR-hanke).

NUORTEN PALVELUT
IMATRALLA

imatra.fi/nuoret

LUE LISÄÄ

Pelaaminen on osalle nuorista tärkeä harrastus.
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Turvallisia elämyksiä
Kultturitalo Virran konserteissa

Viisi vinkkiä syksyn ja talven menoihin

Ohjelmistossa on keikkoja ja tapah-
tumia lapsille ja aikuisille.

Anitta Arpiainen 
Kuvat: Tomi Palsa,  
Aki Roukala, Sonja Sipilä

K ulttuuritalo Virassa on luvassa 
monipuolinen ohjelmisto.

– Todella mielenkiintoisia artis-
teja on jälleen tulossa, aivan maan kärki-
nimiä, kertoo tuottaja Juha Leskinen.

Tuleva talvi on erityisen odotetty, sillä 

koronapandemia on hankaloittanut talvi-
kauden suunnittelua. 

– Meille on tärkeää, että yleisö pääsee 
nauttimaan konserteista turvallisesti ja 
sen eteen olemme kaikkemme tehneet, 
Leskinen sanoo. 

Janne Mustonen 
– Hengenvaarallinen 
jonglöörishow pe 15.10.2021

• Janne Mustosen koko illan jonglööri-
showssa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla 
stand up -komiikka ja jongleeraus mm. 
moottorisahoilla.

Ti-Ti Nalle: Nähdään taas 
– konsertti! ke 3.11.2021

• Ti-Ti Nallen perhe, Riitta sekä Hirsimet-
sän saapuvat Imatralle marraskuussa. 
Konserttiyleisö pääsee osallistumaan 
esitykseen laulujen, tanssien ja mielen-
kiintoisen tarinan keskellä niin paljon kuin 
haluaa.

Maustetytöt 
pe 26.11.2021

• Maustetytöt tekevät joulun alla kon-
serttisalikiertueen, jonka keikoilla kuul-
laan kattavasti Maustetyttöjen tuotantoa. 
Konserttisalit luovat intiimin ympäristön 
Maustetyttöjen surumielisille lauluille ja 
erityisesti kappaleille, jotka normaalisti 
klubeilla ja festivaaleilla jäävät esittä-
mättä.

Jarkko Martikainen 
pe 11.2.2022 
• Jarkko Martikainen on monien kulttuu-

rialojen mies, mutta tärkeimpänä on aina 
ollut laulunteko, levytys ja keikkailu. 

Wigwam Experience 
pe 18.2.2022 

•  Yhtyeen musiikki kuulostaa tänä päivä-
nä yhtä ajattomalta kuin suurimman suo-
sion aikoihin 70-luvulla - hienot kappa-
leet sielukkaasti tulkittuina ovat Wigwam 
Experiencen esiintymisten ydin. 

Muutokset ohjelmistoon ovat mahdolli-
sia.

kulttuuritalovirta.fi

LUE LISÄÄ

• Tapahtumiin myydään lippuja noin 
puolet salin Karelia-salin kapasi-
teetista.

• Turvaväleihin kiinnitetään huo-
miota. 

• Ilmanvaihtoa on tehostettu.
• Tarjolla on käsidesiä.
• Voimassa kasvomaskisuositus.

KORONATURVALLISUUS
HUOMIOIDAAN
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Työtä, leikkiä ja hyviä keskusteluja

O li aika, jolloin kirjaston hyllyjen 
välissä tuli kulkea hiljaa.

Jos tätä sääntöä rikkoi, jo oli 
nutturapäinen kirjastovirkailija asiasta 
selän takana muistuttelemassa.

Toisin on nyt, kertoo kirjastovirkailija 
Mika Kähkönen.

– Nykyisin ajattelemme, että kirjasto 
on tila, jonne erilaiset ihmiset saapuvat 
tekemään kuka mitäkin. Täällä pääkirjas-
tossa käy esimerkiksi paljon jengiä opis-
kelemassa ja työskentelemässä.

Kirjasto tarjoaa tapahtumille 
tilan ja tekniikan

Pääkirjastossa on omat soppensa muun 
muassa taaperoille, lapsille ja nuorille. 
Näissä paikoissa voi tehdä muutakin kuin 
lukea kirjoja: vaikkapa leikkiä, jutella tai 
pelailla lautapelejä.

Opiskelijoille ja etätyötä tekeville on 
muokattu omia hiljaisia tiloja.

– Käyttöön voi lainata esimerkiksi Smart-
blockin, joka on ikään kuin äänieristetty 
laatikko. Siellä on hyvä työskennellä rau-
hassa.

Pääkirjastoon on syksyn aikana valmis-
tumassa uusi tapahtumille tarkoitettu 
tila. Tulevaisuudessa kirjasto muovautuu 
yhä enemmän paikaksi, jonne kuntalai-
set itse voivat tulla järjestämään tapah-
tumia. 

– Tavoite on, että me tarjoamme tilan 
ja tekniikan, ja kuntalaiset tuovat tapah-
tuman. 

Kirjallisuus on 
edelleen ykkönen

Kaikesta muutoksesta huolimatta kir-
jaston ydin on edelleen kirjojen lainaus. 
Kirjojen lisäksi lainataan paljon lehtiä, 
nuotteja ja elokuvia, Kähkönen kertoo.

Viime vuosina kirjasto on ryhtynyt lai-
naamaan myös esineitä. Pääkirjastosta 
voi saada käyttöönsä esimerkiksi kah-

vakuulia, sykemittareita, roskapihtejä ja 
ulkopelejä. 

– Suurin osa lainaesineistä on saa-
tu meille lahjoituksena. Niitä lainataan 
säännöllisesti, mutta hyvin paljon vä-
hemmän kuin kirjoja.

Jonna Mielonen-Jumisko

Kirjasto tarjoaa kuntalaisille muuta-
kin kuin luettavaa.

• Lainaajia 6 400.
• Lainoja 229 000.
• E-aineiston lainoja 42 000.
• Fyysisiä käyntejä 115 000.
• Verkkokäyntejä 111 000.
• Uusia kirjastokortteja 544.

KIRJASTON VUOSI 2020

Reko Huuhtanen käy säännöllisesti kirjastossa.

Ihmiset saapuvat
kirjastoon tekemään
kuka mitäkin.
Mikä Kähkönen

 imatra.fi/kirjasto

LUE LISÄÄ
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Kirjastolla on monenlaisia käyttäjiä

Huuhtasen perhe lukee 
ja etsii tietoa

Roni, 8, Reko, 7, ja Riia, 4, Huuhtanen 
istuvat kirjaston lukunurkkauksessa. Jo-
kaisella on sylissään kirja.

Sisarukset ovat juuri valinneet kassilli-
sen luettavaa. Kotiin saakka he eivät kui-
tenkaan malttaneet odottaa lukemaan 
pääsyä.

– Käymme kirjastossa säännöllisesti 
läpi vuoden, noin kerran kuukaudessa, 
sisarusten äiti Rosa-Maria Huuhtanen 
kertoo.

Tapa on ollut käytössä lasten synty-
mästä lähtien. 

Kirjojen lisäksi kirjastosta etsitään myös 
tietoa: jos lapsi ollut kiinnostunut vaik-
kapa traktoreista, kirjastosta on helposti 
löytynyt aihetta käsittelevää kirjallisuutta.

Roni osaa lukea jo itse ja Rekokin on 
juuri oppimassa. Huuhtasen perheessä 
se tarkoittaa sitä, että Rekollekin hanki-
taan pian oma kirjastokortti.

– Sellainen perinne meillä on ollut, että 
oman kortin saa lukemaan opittuaan, Ro-
sa-Maria kertoo.

Jukka Tavi järjestää 
filosofiakahvilaa

Jukka Tavi on järjestänyt filosofia-kah-
vilaa kirjaston tiloissa jo viiden vuoden 
ajan. Kirjasto tarjoaa kahvilalle tilan ja 
kahvit.

– Kirjasto on filosofiakahvilalle erittäin 
hyvä paikka. Tila on rauhallinen ja tänne 
on helppo tulla, kirjasto on monille tuttu 
paikka ennestään, Tavi kertoo.

Kahvi avaa osallistujien kielenkantoja. 
Tapaamisissa syntyy poikkeuksetta aktii-
vista keskustelua.

Jokaisella tapaamisella on oma tee-
mansa, jotka suunnitellaan kauden en-
simmäisessä tapaamisessa. Tapaamisen 
aluksi kuullaan teeman alustus ja sen 
jälkeen aiheesta keskustellaan.

– Pakko ei ole puhua, myös kuunte-
luoppilaana saa olla. Mukaan voi tulla 

myös kesken kahvilan ja poistuakin saa 
missä vaiheessa tahansa.

Jyri Hännien seuraa 
maailman tapahtumia

Jyri Hänninen istuu kirjaston lukusalis-
sa sanomalehti edessään.

Hän on tullut tarkastamaan, mitä Imat-
ralla ja muualla maailmassa tapahtuu.

– Tänne tulee kaikki lehdet, niin en näe 
järkeä tilata niitä kotiin. Kaiken lisäksi ko-
tona on käynnissä remontti, joten tänne 
pääsee hyvin sitä karkuun, hän kertoo.

Yleensä Hänninen lukee sanomalehtiä, 
välillä myös musiikkialan aikakauslehtiä.

Kirjoja hän lainaa harvemmin.
–  Kotona on iso pino omia kirjoja odot-

tamassa lukemista.

Reko ja Riia Huuhtanen käyvät kirjastossa säännöllisesti äitinsä Rosa-Maria Huuhtasen kanssa.

Jukka Tavi.

Jyri Hänninen.

Tänne pääsee
remonttia karkuun.
Jyri Hänninen

Roni, Reko  ja Riia Huuhtanen.
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Monipuolinen museosyksy

Taidemuseo

17.9.—8.10. Kuvataiteilijaseniorit
50 vuotta

Valtakunnallinen yhdistys, johon kuuluu 
varttuneita kuvataiteilijoita. Yhdistyksen 
ehkä tärkein toimintamuoto on näytte-
lyiden järjestäminen. Mukana maalareita, 
graafikoita ja veistäjiä.

15.10.—5.11. Etelä-Karjalan 
taiteilijaseura

Lappeenrannan ja Imatran alueella 
toimiva yhdistys, jonka jäsenet ovat am-
mattitaiteilijoita. Näyttelyssä on esillä 
seuran jäsenten uusinta tuotantoa.

12.11.—3.12. Etelä-Karjalan 
taideyhdistykset

 Maakunnassa toimivien puoliammat-

tilaisten ja harrastajien näyttely. Järjes-
tetään joka toinen vuosi Imatralla ja joka 
toinen Lappeenrannassa.

10.12.2021—21.1.2022 Veikko Nuutinen
Pitkän ja ansiokkaan uran tehnyt ku-

vanveistäjä tekee veistoksia, jotka liit-
tyvät modernismin perinteeseen. Koo-
kas veistos ”Valssi”, 1980, 2020 sijaitsee 
Imatralla Kulttuuritalo Virran edustalla. 
Syntynyt Vuoksenniskalla. Asuu ja työs-
kentele Helsingissä.

Kaupunginmuseo

Katse katukuvaan — Rakennuksia 
Imatran katukuvassa 
eri vuosikymmeninä

Näyttely esittelee rakennetussa ym-
päristössä tapahtuneita muutoksia 
Imatralla teollisuuden rakentamisen 
vuosista aina 1900-luvun loppvaiheen 
vuosikymmeniin.  

Näyttelyssä myös dokumentoidaan 

2010-luvun viimeisten vuosien aikana 
katukuvassa ja rakennuskannassa ta-
pahtuneita muutoksia ja käytöstä pois-
tuneiden rakennusten elinkaarta.

Käytävägalleria

5.10.—29.10. Syksy jo saa - vai saako, 
Teppo Nygren, Sanna Pajari ja Marjaa-
na Tykkyläinen

Keramiikkaa, koruja, maalauksia, 
mosaiikkeja ja veistoksia.

2.11.—26.11.  Maalauksia koronavuo-
delta, Eeva Veitola

Akryyli-ja vesivärimaalauksia. 

30.11.—31.12. Maailma on kaunis, 
Lidia Pöllänen

Maalauksia.

Lidia Pöllänen, Valtionhotelli, Imatra, 2021, öljyväri.

Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuvat: Imatran kaupunginmuseo 
Imatran taidemuseo

imatra.fi/museot

LUE LISÄÄ
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K un Arto Valjakka oli puolitois-
tavuotias, hänen äitinsä kirjoitti 
muistokirjaan: ”Tulee luultavasti 

muusikko.” Ja niin kävi.
Tänään Valjakalla on takanaan yli 40 

vuoden ura musiikin opettajana. 36 vuot-
ta siitä on kulunut Imatran musiikkiopis-
tossa oboen, pianon ja musiikin teorian 
opettajana.

Ensi kesänä hänen on tarkoitus jäädä 
eläkkeelle.

– Ensimmäiset puoli vuotta siinä me-
nevät varmaan ihmetellessä, Valjakka 
arvelee.

Puhallinsoittimien 
suosio on vähentynyt

Valjakka tuli Imatran kaupungin pal-

velukseen vuonna 1985. Sitä ennen hän 
työskenteli muutaman vuoden Lap-
peenrannassa.

Valjakka on viihtynyt Imatran musiik-
kiopistossa hyvin. Vaikka ajat ovat muut-
tuneet, oppilaat ovat samanlaisia tänään 
kuin 1980-luvulla.

– Musiikkiopistomaailma sen sijaan on 
erilainen. Nykyisin pienten kaupunkien 
musiikkiopistoilla meinaa olla vaikeuksia 
löytää oppilaita, ja rahastahan on ikuinen 
pula.

Muuttunut on myös puhallinmusiikin 
asema Imatralla: ne eivät enää kiinnosta 
edellisvuosien tapaan.

– Siihen on varmasti monia syitä. Yksi 
on varmaan se, että puhallinsoittimen 
opettelu on vähän hankalaa. Oboen 
kanssa voi mennä vuosi, ennen kuin siitä 
saa pihahdustakaan ulos. 

Ikuinen iltavuoro 
päättyy eläköitymiseen

Viime vuosina Valjakka ei ole enää pys-
tynyt soittamaan pääsoitintaan oboeta 
nivelrikon takia. Myös pianonsoitto on 

sairauden vuoksi hankalaa.
Se harmittaa, mutta onneksi musiikista 

voi nauttia muutenkin. 
Musiikki pysyy Valjakan elämässä myös 

eläköitymisen jälkeen. Suunnitelmissa 
on kuorolaulun aloittaminen. 

– Olen johtanut kuoroja muutamaan 
otteeseen, mutta laulajana en ole ollut 
mukana, sillä olen aina ollut illat töissä. 
Eläkkeellä on illatkin aikaa.

Eläkkeellä on aikaa kuorolle

Jonna Mielonen-Jumisko

Monelle musiikkiopistolaiselle tuttu 
Arto Valjakka jää eläkkeelle ensi ke-
sänä. Takana on lähes 40-vuotinen 
ura musiikkiopistossa.

• ─ 64-vuotias Virta-opiston oboen, 
pianonsoiton ja musiikin teorian 
opettaja.

• ─ Opiskellut Sibelius-akatemiassa.
• ─ Aloittanut työuransa Imatralla 

vuonna 1985.
• ─ Harrastaa kävelyä ja mökkeilyä, 

eläkkeelle jäätyään myös kuoro-
laulua.

ARTO VALJAKKA

Arto Valjakka on tehnyt viime vuodet työtään työpydän ja tietokoneen ääressä. Sormet eivät enää taivu soittamiseen.

imatra.fi/virtaopisto

LUE LISÄÄ
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T eatteri Imatrassa on käynnissä 
työntäyteinen syksy.

– Näytöksiä on runsaasti, ja li-
säksi pyörivät harjoitukset, teatterinjoh-
taja Timo Rissanen kertoo.

Tätä kaikkea on kuitenkin odotettu, sillä 
koronarajoitusten vuoksi teatterin arki on 
ollut epävarmaa.

Teatterin syyskausi avattiin muutama 
viikko sitten Kirpputorin kantaesityksel-
lä. Näytelmä on humoristinen kertomus 
elämän vastatuulessa kamppailevas-
ta yli-itsetuntoisesta Kimmo Saarisesta 
(Tatu Mönttinen), joka ei saa elämässään 
aikaan juuri mitään.

Tarina pohjautuu kirjailija Reidar Palm-

grenin romaaniin, ja teatterisovitus sekä 
ohjaus ovat Rissasen käsialaa. 

Lapsille Pähkinänsärkijän 
päivitetty versio

Myös lastennäytelmä Pähkinänsärkijän 
pohjoismainen kantaesitys nähtiin Teat-
teri Imatrassa pari viikkoa sitten.

Pähkinänsärkijä pohjautuu E.T.A Hof-
fmanin Pähkinänsärkijä ja hiirikunin-
gas -satuun ja näytelmää rytmittää 
taianomainen Pjotr Tšaikovskin Pähki-
nänsärkijä -balettisävellys. 

– Näytelmä on maaginen teatterileik-
ki, jossa näyttelijät toimivat niin kertojina 
kuin roolihahmoinakin, Rissanen kertoo.

Hän on suomentanut ja sovittanut teok-
sen vajaan tunnin mittaiseksi lastennäy-
telmäksi, joka soveltuu yli 4-vuotiaille. 
Ohjaajana toimii Teatteri Imatran näytte-
lijä Antti Laine.

Lokakuussa nautitaan satiirista

Pikkujoulukautta vietetään Teatteri 
Imatrassa hersyvän satiirin parissa.

Ei makseta! Ei makseta! kertoo tarinan 

Mairesta (Ulla-Maija Järnstedt), joka 
kaupassa syntyneen ”maksulakon” jäl-
keen yrittää pimittää rötöksensä miehel-
tään.

Komediaklassikko on italialaisen teatte-
rimaestron Dario Fon käsialaa, ja uuden 
suomenkielisen version on kääntänyt ja 
sovittanut Pentti Järvinen.

Vierailevana ohjaajana Imatralle saa-
puu Tuija Töyräs ja näyttelijäkaarti on 
Teatteri Imatran oma ensemble. Ensi-il-
taa juhlitaan 23.10.2021.

Tammikuussa teatterin 
valtaa musiikki

Talven ja kevään aikana päästään nä-
kemään myös Gösta Sundqvistin lyrii-
koihin perustuva Elämä ikkunan takana 
-musikaali.

Musikaalin on käsikirjoittanut Eppu 
Nuotio nimenomaan Teatteri Imatralle ja 
sen ohjaa Timo Rissanen.

Jotain aikuisille, jotain lapsille

Paula Hirvonen, Jonna Mielonen-Jumisko 
Kuva: Lauri Aapro, Kirpputori ja 
Elämä ikkunan takana 
Kuva: Noomi Levo, Pähkinänsärkijä

Teatteri Imatra tarjoilee tunteita joka 
tilanteeseen. Syksyn ja talven ohjel-
mistossa on tragikomediaa ja hulva-
tonta satiiria. Lapsia hemmotellaan 
klassikkoteoksen uudella sovituk-
sella.

Aki Honkatukia, Kari Kinnari, Eeva Mäenpää, Marko Kurikka tähdittävät Pähkinänsärkijää.

Pähkinänsärkijä on 
maaginen teatterileikki.
Timo Rissanen
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Ensi-iltaa on jouduttu pandemian 
vuoksi siirtämään jo kolmeen kertaan. 
Siirtojen seurauksena syntyneet aika-
taulumuutokset johtivat lopulta myös 
henkilömuutokseen näyttelijäkaartissa, 
sillä roolin jo harjoitellut Kalle Kurikkala 
joutui jättäytymään roolista pois päällek-

käisyyksien vuoksi.
– Alun perin Antti Laineen oli tarkoitus 

esittää Kallen osa, mutta Antti joutui kes-
ken harjoitteluiden jättäytymään pois. 
Nyt Antti palaa rooliinsa, jota oli jo ehtinyt 
harjoitella, Rissanen kertoo.

Elämä ikkunan takana -musikaalin kan-

taesitys nähdään 22.1.2021. Musikaali esi-
tetään kevätnäytäntökauden aikana 40 
kertaa.

– Meillä on kova luotto sen vetovoi-
maan.

Elämä ikkunan takana -musikaalissa Ville Lamberg, Pirja Arponen, Kari Kinnari, Tatu Siivo-
nen ja Marko Kurikka,

• Kirpputori 
11.9.–8.12.

• Pähkinänsärkijä 
17.9.–9.12.

• Ei makseta! Ei makseta! 
23.10.–15.12. 

• Elämä ikkunan takana 
22.1.–23.4.2022 

• Tähtihaastattelussa 
Aku Hirviniemi 
26.1.2022

TEATTERIN 
SYKSY JA TALVI

teatteri-imatra.fi

LUE LISÄÄ

”Me kaikki tunnemme ainakin yhden Kimmon”

K irpputorin sankari on Kimmo Saa-
rinen. Hän on väärinymmärretty 
taiteilija, jonka läpimurto muusik-

kona on aivan nurkan takana.
Näytelmä perustuu Reidar Palmgre-

nin romaaniin. Kimmo puolestaan pe-
rustuu tosielämään, kertoo Palmgren.

– Me kaikki tunnemme ainakin yhden 
Kimmon. Hän on tietynlaisen ihmistyy-

pin kärjistetty stereotypia: ihminen, joka 
uskoo itseensä loputtomasti eikä oikein 
osaa ottaa vastuuta itsestään ja omasta 
toiminnastaan.

Tarinan edetessä elämän murjoma 
Kimmo ajautuu kirpputorille, jossa hän 
tapaa tumman, kypsän ja lämminsydä-
misen Katariinan. Katariina saa aikaan 
muutoksia, ja uusia asioita paljastuu niin 

katsojille kuin Kimmolle itselleen.
Palmgren toivoo, että yleisö löytäisi 

näytelmästä tietynlaista samaistumis-
pintaa ja huumoria.

– Itselleen nauraminen on hirveän tär-
keää.

Kimmon elämää pääsee seuraamaan 
joulukuun 8. päivään saakka.

Teatteri Imatrassa pyörivät parhaillaan Kirpputorin näytökset.
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Uuden kotimaisen musiikkinäytelmän  
 kantaesitys 22.1.2022
Ohjaus Timo Rissanen

Riemukkaan   
rouhea musikaali 

 Leevi and the   
Leavingsin 
lauluihin.


