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PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019
Aika
Paikka
Osallistujat

Keskiviikko 12.6.2019
Kaupungintalo, kokoushuone Vallinkoski
Kai Roslakka
puheenjohtaja, poissa
Topiantti Äikäs
varapuheenjohtaja
Jukka Aallikko
TJ / sihteeri
Kirsi Viskari
Poissa
Mirja Borgström
Anssi Juutilainen
Juha Iso-Aho

1.

Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Topiantti Äikäs avasi kokouksen

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Puheenjohtaja Kai Roslakan poissa ollessa, päätettiin, että edellisen kokouksen
pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4.

Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiön työntekijät olivat paikalla ja esittelivät tilannekatsauksen omien
vastuualueiden osalta.
Markkinoinnissa brändin ja tunnettuuden keskiössä on kansallisihme.fi -sivusto
sekä siihen liittyvät toimenpiteet. Uutena markkinointikanavana kokeillaan
Finnkinon elokuvateattereita, joissa esitetään Imatran brändivideota. Matkailun
toimenpiteet kohdennetaan Vuodenparasloma-sivustolle, keihäänkärkenä kesän
koskinäytökset. Tonttimarkkinoinnin digitaaliset toimenpiteet ovat tauolla,
mutta muuten sivuja päivitetään.
Urheilu- ja liikuntamatkailussa työllistää myytyjen asiakasryhmien käytännön
järjestelyt sekä ensilumenladun palveluprosessi- ja leirimyynti.
Talviurheiluklusterin kautta rakennetaan yhteistoimintamallia eri
urheiluopistojen (Vuokatti, Kisakallio) kesken. Kohteena erityisesti Kiinan
markkinat, jossa tarvitaan yhteistyötä. Muita käynnissä olevia toimenpiteitä ovat
olleet Ukonniemen paraurheiluvalmiuksien kartoitus, jäähallin syksyn 2019 ja
vuoden 2020 myynti sekä Kiinassa (Finnish Winter sport Cluster) lokakuussa
järjestettävän talviurheilumessujen valmistelutyöt. Jäähallin kesäkauden myynti
on hyvällä tasolla.
Teatterin tekemiset rullaavat suunnitelmien mukaisesti. Tulevien produktioiden
julkistamisaikatauluja pyritään aikaistamaan, mm. kesän 2020 julkistus 6/2019.
Työn alla ovat myös syksyn ja kevään 2020 kevään näytäntöjen valmistelut.
Kesäteatterin ennakkomyynti on sujunut hyvin.
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Kulttuuritalo Virrassa yleisötilaisuuksia on kiinnitetty jo 114 kpl, mikä on
enemmän kuin koskaan aiemmin. Ohjelmiston kattaus on laaja, kalenterissa on
myös omia tuotantoja (Ibc). Kausiesitteen konseptia muutetaan. Esitettä ei enää
jaeta, vaan ohjataan ihmiset verkkoon, josta löytyy ajan tasalla oleva tieto.
Tilavuokraus monitoimitiloissa rullaa taustalla, ravintolapalveluiden käytännön
järjestelyt on saatu sovittua. Matkailupalveluissa keskitytään sähköisen infonäyttöjen kehittämiseen sekä tapahtumien yhteydessä, mm. Imatranajo, pop upinfojen hyödyntämiseen.
5.

Tulos 5/2019
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tuloksen 5/2019. Tulos alkuvuoden osalta on
9 546,16 negatiivinen. Suurimpina tulokseen vaikuttavina erinä ovat urheilija- ja
seurasopimusten suoritukset, jotka pääsääntöisesti kohdentuvat alkuvuoteen.
Muita tulokseen vaikuttavia eriä ovat olleet tietotekniikkaan liittyvät
laitepäivitykset sekä mainosmateriaalien kulut. Talouden toteutumista seurataan
kk-tasolla.
Muut mahdolliset asiat
Juha Isoaho esitteli Humakin organisoiman biisisanoittamo – hankkeen.
Keskusteltiin aiheesta, tallenne on valmis, mutta teos edellyttäisi videoinnin
toteutusta. Ehdotuksena on, että kuntalaiset valjastettaisiin kuvaamaan omia
videoita avoimelle verkkosivustolle, joista koostettaisiin musiikkivideo. Sovittiin,
että Juha Isoaho ja IBC keskustelevat aiheen toteutusmahdollisuudesta.

6.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 10.30
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Topiantti Äikäs
Hallituksen varapuheenjohtaja

Jukka Aallikko
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