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Virastokatu 2
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PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020
Aika
Paikka
Osallistujat

Tiistai 19.5.2020 klo 9.00
Teams kokous
Kai Roslakka
puheenjohtaja, poissa
Lassi Nurmi
varapuheenjohtaja
Jukka Aallikko
TJ / sihteeri
Mirja Borgström
Anssi Juutilainen
Juha Iso-Aho

1.

Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Lassi Nurmi avasi kokouksen.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3.

Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Koska kokous pidettiin etäkokouksena, päätettiin että edellisten
kokousten pöytäkirjat kirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

4.

Taloustilanne 1-4/2020
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön alkuvuoden taloustilanteen. Tulos on
suunnitelman mukainen ja on +7334,56 €.

5.

Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilannekatsauksen.
Markkinointitoimenpiteissä alkuvuoden ja kevään brändikampanja on
edennyt hyvin (leffakampanja +somet) ja tätä jatketaan kesäfiilisvideolla
kesäkuun loppuun sakka. Verkkopalvelun uudistuspalvelu etenee
aikataulussa, tavoitteena tiivistää ja selkeyttää sivukokonaisuuksia.
Koulu3 – kampanja oli onnistunut. Saimaan rantatonttien
markkinointikampanja on saatu valmiiksi, sen startti on 18.5.2021.
Ukonniemen markkinointia toteutetaan tapauskohtaisesti leirien ja
tapahtumien osalta. Venäjän toimenpiteet on keskeytetty toistaiseksi.
Jäähalli oli myyty kesän osalta käytännössä täyteen, mutta osa leiriestä on
ymmärrettävästi peruuntunut/siirtynyt. Odotamme ohjeistusta
aluehallintovirastolta missä laajuudessa voimme ottaa hallia käyttöön
kesäkuun alusta alkaen. Ukonniemen ensilumenladun
markkinointisuunnitelma on valmis. Sen suorat myyntitoimenpiteet ovat
jo käynnissä, markkinointi aloitetaan viikolla 21.
Kulttuuritalo Virran tapahtumia on siirretty syksyyn, mutta myös
uusmyyntiä on saatu tehtyä, joten tilanteen salliessa odotettavissa on
erittäin tapahtumarikas loppuvuosi Virrassa. Big Band Camp toteutunee,
mutta myös sen toteutumisen osalta odotamme Avin ohjeistusta.
Kesäteatterin näytökset on peruttu ja osittain sen seurauksena syksyn
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markkinointia on aikaistettu. Koskinäytökset on peruutettu 31.7.2020
saakka.
6.

Matkailun tilannekatsaus
Toimitusjohtaja esitteli TAK Oy:n tekemää rajaliikenne 2019 tutkimusta.
Viime vuonna matkailun volyymi kasvoi 11 %. Matkailun tilanne oli vakaa
vielä alkuvuonna mutta vallitseva Korona-tilanne on aiheuttanut
toimialalle valtavia haasteita. Erityisesti Venäläisten matkailijoiden
puuttuminen rajan kiinnilaittamisen myötä tulee vaikuttamaan alueen
taloustilanteeseen rajusti. Jos rajat pysyisivät suljettuina vuoden 2020
loppuun asti, tämä tarkoittaisi yli 225 miljoonan euron liikevaihdon ja yli
900 henkilötyövuoden menetystä. Keskusteltiin tilanteesta yleisesti.
Yhtiön kautta tapahtuvien urheiluleirien ja tapahtumien toteutumiseen
vaikuttavat tulevat aluehallintoviraston päätökset.

7.

Muut mahdolliset asiat
Yhtiön markkinointistrategia sekä päivitetty strategia ovat työn alla.
Niihin palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa 3.9.2020.

8.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 10.50
Imatralla 19.5.2020

Lassi Nurmi
Varapuheenjohtaja

Jukka Aallikko
Sihteeri

