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IMATRA BASE CAMP OY  PÖYTÄKIRJA 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA     
Y-tunnus: 2619848-1 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020  
 
Aika  Keskiviikko 28.10.2020 klo 9.00 
Paikka  Teams - kokous 
Osallistujat  Kai Roslakka  puheenjohtaja 
  Lassi Nurmi   varapuheenjohtaja 
  Jukka Aallikko  TJ / sihteeri 

Mirja Borgström  

Anssi Juutilainen 

Juha Iso-Aho  

    
   
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Kai Roslakka avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Etäkokouksesta johtuen päätettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja, 
joka on lähetetty hallituksen jäsenille etukäteen, kirjoitetaan seuraavassa 
kokouksessa. 

 
4. Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja esitteli tilannekatsauksen.  
Yhtiö on työstänyt markkinointistrategiaa vuosille 2021-2023. 
Työstäminen jatkuu 30.10.2020, jolloin mukana ovat myös päättäjät, ylin 
virkamiesjohto sekä viestintä. Kansallisihme.fi – sivusto on uudistunut. 
Sivusto kokoaa alleen kaikki vanhat sivustot ja domainit:  
vuodenparasloma, Ukonniemi, Teatteri Imatra, Kulttuuritalo Virta, Imatra 
Info, Asu Imatralla ja Ensilumenlatu. Jatkossa tiedot sekä alueen 
mahdollisuudet ja tarjonta löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Sähköiset 
syyslomakampanjat ovat päättymässä, mutta brändimarkkinointi jatkuu 
hakusana- ja ulkomainontana. 
Urheilu- ja liikuntamatkailussa on keskitytty ensilumenladun myyntiin ja 
markkinointiin sekä leiriryhmien käytännön järjestelyihin. Ladun 
avajaistilaisuus sekä sen startti yleisesti on ollut menestyksekäs. Jäähallin 
kesän 2021 myyntiä tehdään, keskitymme pääosin suomalaisten ryhmien 
myyntiin, mutta optio mahdollisille KHL-seuroille huomioidaan jäähallin 
varauksissa. Muita projekteja ovat mm. testausaseman-projekti, 
kävijätilastointi sekä urheiluakatemian selvitystyö.  
Teatterin lipunmyynti on haastava, lähtöpäätökset tehdään viime hetkellä. 
Joululahjakampanja on tekeillä, samoin kevään produktioiden materiaalit 
ja muu markkinointia. Kulttuuritalovirran kapasiteettia on laskettu 253 
paikkaan. Virran graafinen ilme freesauksessa, julki vuoden alusta. 
Ravintolakilpailutus on käynnissä 
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Matkailun osalta kotimainen matkailukesä oli erittäin vilkas. 
Asiakaspalvelukontakteja ennätysmäärä, suuri osa koskinäytösten 
peruuntumisen takia. Imatra-Opas –karttaesitteen 2021 suunnittelu ja 
ilmoitusmyynti käynnistyy syys-lokakuussa, esite valmistuu 
Matkamessuille tammikuussa 21. 
  

5. Taloustilanne 1-9/2020 
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön alkuvuoden taloustilanteen. Tulos on 
suunnitelman mukainen ja on +10 357, 27 €. 
 

6. TA 2021 – Tavoitteet 2021 
Toimitusjohtaja esitteli etukäteen lähetetyn materiaalin pohjalta tulevan 
kauden, yhtiölle valtuuston linjaamia tavoitteita. Muutoksia aiempaan 
tavoiteasetantaan on konkreettisesti mitattavien tavoitteiden vahvempi 
huomiointi.  
 

7. Talousarvion linjaukset 2021 
Hallituksen puheenjohtaja esitteli konsernin talousarvioin linjauksia. 
Valtionavustusten määrän vahvistamattomuudesta sekä sote-
keskustelusta johtuen kaupungin talousarvion neljäs istunto joudutaan 
käymään maanantaina 2.11.2020.  
Imatra Base Camp Oy:lle ja Imatran Seudun kehitysyhtiölle on 
talousarvioon tehty yhteinen varaus. Base Campin osalta päätettiin, että 
toimitusjohtaja valmistelee seuraavan vuoden budjetin kuluvan vuoden 
pohjalta ja mahdolliset lisätehtävät resursoidaan ja huomioidaan 
budjetissa erikseen.  

 
8. Muut mahdolliset asiat 

Juha Iso-Aho toi esille Euroopan neuvoston kulttuurireittiohjelman 
suunnitteluun liittyvän avaustilaisuuden, joka järjestetään 5.11.2020 sekä 
Educro-hankkeen koulutusohjelman. 
 

9. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 10.45 

 
  Imatralla 28.10.2020 
 
 
  
  Kai Roslakka  Jukka Aallikko 

Puheenjohtaja Sihteeri 
   


