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IMATRA BASE CAMP OY  PÖYTÄKIRJA 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA     
Y-tunnus: 2619848-1 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021  
 
Aika  Tiistai 31.8.2021 klo 9.00 
Paikka  Teams-kokous 
Osallistujat  Kai Roslakka  puheenjohtaja, poissa 
  Lassi Nurmi   varapuheenjohtaja 
  Jukka Aallikko  TJ / sihteeri 

Mirja Borgström   

Anssi Juutilainen   

Juha Iso-Aho  

 Marko Pollari Konsernitalouspäällikkö  

    
   
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtajan ollessa estynyt kokouksesta, varapuheenjohtaja Lassi 
Nurmi avasi kokouksen. 
 

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

 
3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, se allekirjoitetaan 
seuraavassa kokouksessa. 

 
4. Talouskatsaus 7/2021  

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön taloustilanteen 1-7/2021. Yhtiön tulos on       

-20 676,05 €. Negatiiviseen tulokseen vaikuttaa laskuttamatta olevat 

suoritteet, talous on suunnitelman mukainen. 

 

5. Talousarvion valmistelu 2022 

Konsernitalouspäällikkö kertoi ensi vuoden talousarviovalmistelusta ja 

raameista. Yhtiön budjettiehdotus on esillä toimitusjohtajan lomasta 

johtuen jo 14.9.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa. Päätettiin, että 

toimitusjohtaja lähettää ensi vuoden budjettiehdotuksen yhtiön 

hallitukselle nähtäväksi ennen sitä. 

 

6. Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja kertoi yhtiön operatiivisen tilannekatsauksen. Käynnissä 

on runsaasti kohdennettuja markkinointikampanjoita. Kohderyhminä 

mm. matkailijat sekä urheilu- ja liikuntaryhmät. Lisäksi käynnissä ovat 

muuta Imatralle- kampanja sekä etätyökampanja. Kesän 

markkinointitoimenpiteet onnistuivat hyvin. Kesän aikana kokeiltiin myös 

uutta kanavaa, vaikuttajamarkkinointia, josta saatiin hyviä tuloksia.  

Urheilu- ja liikuntamatkailussa on menossa paljon projekteja. Tällä 

hetkellä keskitytään ensilumenladun leiripakettien myyntiin ja tarjousten 

tekemiseen leiriryhmille. Menossa ovat mm. seurayhteistyön (sport event 
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cluster) työstäminen, verkkosivujen kehitystyö, sisäisen laskutusprosessin 

edistäminen jne. Yhtiö on mukana myös uuden urheilutalon 

hankesuunnittelussa. Kesän jäähallin myynti sujui olosuhteet huomioiden 

hyvin. 

Kesäteatterin kausi oli erittäin onnistunut. Lipunmyynti ylitti tavoitteen 

1630 kappaleella, kokonaismyynti oli 11 062 kpl. Syksyn näytösten 

markkinointitoimenpiteitä tehdään koko ajan huomioiden 

viranomaismääräykset. 

Kulttuuritalo Virran syksyn tapahtumat toteutetaan suunnitellusti 

(tämänhetkisellä tiedolla), Karelia-salin kapasiteetti on toistaiseksi 174 

kpl. Talon monitoimi- ja kokoustilojen myynti on sujunut hyvin. 

Kesän matkailun info-piste oli suosittu ja tarpeellinen, kävijöitä pisteellä 

oli yli 1900 kpl. Info-piste on käytössä myös ensi kesänä. Koskinäytökset 

saatiin virallisten näytösten osalta organisoitua sovitusti. Päätettiin, että 

toimitusjohtajan katsauksessa kulttuurimatkailu on omana 

kokonaisuutena. 

 
7. Imatran matkailu , goSaimaa-yhteistyö 

Toimitusjohtaja kertoi matkailuun liittyvistä projekteista ja kehityksestä 

Matkailuluvuissa oli jälleen Imatran alueella vahvaa kasvua. Kesäkuussa 

yöpymisten kasvu oli 62% ja heinäkuussa 16 %.  

Vahva tahtotila on, että matkailuun edelleen panostetaan ja vastuita 

selkiytetään. Hankekehitys toivotaan pidettävän erillään yhtiöstä. Ibc:n 

roolia korostettiin erityisesti matkailumarkkinoinnin osalta.  

Toimitusjohtaja esitteli goSaimaa-yhteistyötä. Yhtiön toiminta on saatu 

hyvään suuntaan ja yhteistyö sujuu alueellisesti sekä Lake Saimaa 

organisaation kanssa.  

 
8. Ukonniemen kehitys, urheilutalon hanketilanne 

Lassi Nurmi kertoi Ukonniemen tilannekatsauksen. Uusi, yrittäjävetoinen 

padelhalli valmistuu marraskuussa, urheilukentän katsomo katetaan ja 

kuntoportaiden yhteyteen rakennetaan ulkokuntosali. Samoin uutta 

pukukoppi/katsomokokonaisuutta suunnitellaan. 

Uuden urheilutalon hankesuunnittelu etenee suunnitelman mukaan, 

päätökset sen laajuudesta ja tarkemmasta sisällöstä tehdään syksyn 

aikana. 

 
9. Muut mahdolliset asia 

Seuraava kokous pidetään 29.10. klo 9.00 
 
10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 11.15 
 

 
 
  Imatralla 31.8.2021 
 
 
  
  Lassi Nurmi  Jukka Aallikko 

Varapuheenjohtaja Sihteeri 
   


