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IMATRA BASE CAMP OY  KOKOUSTIEDOTE 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017  
 
Aika  Tiistai 8.5.2018 klo 12.00 
Paikka  Kaupungintalo, kokoushuone Vallinkoski 
Osallistujat  Rami Hasu  puheenjohtaja    
  Topiantti Äikäs varapuheenjohtaja 
  Jukka Aallikko   TJ / sihteeri 

  Kirsi Viskari 

Mirja Borgström 

Anssi Juutilainen 

Juha Iso-Aho 

 Kai Roslakka 

    
   
1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Hasu, joka avasi kokouksen. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Topiantti Äikäs. 
 

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
Tarkistettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Projektikatsaukset 

Imatra Base Campin henkilökunta oli paikalla esittelemässä omien 
vastuualueiden projektikatsausta. 
Markkinointikampanjat jatkuvat Kansallisihme-teemalla. Panostus niissä on 
pääasiassa sähköisiin kanaviin (Facebook, google). Kesän paras loma – esite on 
julkaistu, sitä on jaettu jo muun muassa Tampereen messuilla sekä tullaan 
jakamaan Maailma kylässä – festivaaleilla Helsingissä. Ukonnimi-kampanjat ja 
Ukonniemi-esitteen teko käynnistetään seuraavassa vaiheessa. 
Tonttimarkkinointi on käynnistetty, ensimmäisessä vaiheessa tehdään kyltitys 
vapaisiin tonttipaikkoihin, juttu asukaslehteen sekä kehitetään asu Imatralla-
sivustoa. Syksyllä käynnistetään FB- ja Google-kampanjat. 
Yhtiön omat verkkosivustot on julkaistu. Sivuille on koottu yhtiön koko 
palvelutarjonta. Sivujen markkinointi käynnistetään lähiaikoina. 
Urheilu- ja liikuntamatkailussa menossa mm. leirikoulupakettien 
tuotteistaminen, hiihtolajien kehitystyö yhdessä IU:n kanssa, Valko-Venäjä-
yhteistyön jatkokehitys (Raubitchin urheilukeskus), Ensilumenladun 
markkinointisuunnitelman työstäminen, kesän rullahiihtoradan leiripakettien 
myynti ja sekä muut alueen markkinointitoimenpiteet. Jäähallin kesäaikojen 
myynti on sujunut erinomaisesti. 
Kesällä ei Imatralla ole suurempia musiikkifestareita, mutta muuten 
tapahtumatarjonta on kuitenkin kattava. Kesäteatterin markkinointi ja 
lipunmyynti on työn alla. Ennakkoon ostettuja lippuja on myyty n. 1300 kpl 
(tavoite 9400 kpl). Se on selkeästi vähemmän kuin aiemmin ja on seurausta 
ryhmämyynnin vähenemisestä sekä yleisestä asiakaskäyttäytymisen 
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muutoksesta. 
Kulttuuritalo Viran toimintasuunnitelman työstäminen on edennyt hyvin. Syksyn 
kalenterissa on runsas ja monipuolinen tapahtumatarjonta. Virran kokoustilojen 
myynti sekä talon markkinointisuunnitelman työstäminen kongressi- ja 
kokousmyynnin osalta etenee. Matkailussa infonäyttöjen kehitystyötä jatketaan. 
Seuraavassa vaiheessa infonäyttöjen verkostoon liitetään viisi kpl pienempiä 
pöytänäyttöjä. Yhtiö organisoi Pop up-infot Imatranajo-viikonlopulle sekä Imatra-
päivälle. Kesän turisti-infon paikkana toimii Inkerinaukiolle tuleva ”lasikuutio”, 
jossa on myös vanhojen valokuvien valokuvanäyttely. 
  

5. Talouskatsaus 1-3/ 2018 
Toimitusjohtaja esitteli taloustilanteen kolmen ensimmäisen kuukauden osalta. 
Tulos 3/2018 on aavistuksen negatiivinen (-1.867 €). Tulokseen vaikuttavat mm. 
alkuvuodelle kohdistetut, mutta koko vuotta koskevat hankinnat. Näitä ovat mm. 
ohjelmistolisenssit, verkkosivustojen rakentaminen, koulutukset (google) sekä AH- 
ja hiihtoleireillä käytettävät, ajanmittausjärjestelmään liittyvät lisävarusteet. 

 
6. Matkailun kehittämisresurssit ja organisointi 

Toimitusjohtaja kertoi matkailun kehittämiseen sekä matkailutoimialan 
organisointiin liittyvistä suunnitelmista. Tällä hetkellä selvitetään, miten 
kaupungin matkailun kehittäminen ja resurssointi tullaan jatkossa hoitamaan.   

 
7. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita 
 

8. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 14.45 
 
 

   
 Imatralla 8.5.2018 
 
  
 Rami Hasu   Jukka Aallikko 

Hallituksen puheenjohtaja  Sihteeri 

   


