
 

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  13.4.2022 klo 17.19–18.26 
 
Paikka Valtuustosali ja Teams-kokous 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  

 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arno Pihkala ja Tomi Kovanen. 

 
3 Tiedoksiannot lautakunnalle 

 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi sekä totesi, että opetushallituksen 
ja aluehallintoviraston (ESAVI/39524/2021) päätöksistä ei ole aihetta tehdä 
oikaisuvaatimusta. 
 
1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot 

- Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Prior kertoi ajankohtaisista asioista. 

 

2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vanhusneuvoston edustaja Titta Pitman kertoi ajankohtaisista asioista. 

 

3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vammaisneuvoston edustaja Heini Vesterinen kertoi ajankohtaisista asioista. 

 

4. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 

- Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustaja Krista Nordberg kertoi ajankohtaisista 

asioista. 

 

5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 

- Nuorisovaltuuston edustaja Eetu Tarkiainen kertoi ajankohtaisista asioista. 

 

6. Opetushallituksen päätös 106/299/2021, 9.3.2022 

- Valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja 

opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen 

vuonna 2021 

 
7. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/31265/2021 (Lahden 

kaupungille) 



 

 

- Valtionavustus kirjastojen yhteishankkeelle ”Minun kuntani - kirjasto yhteisten 

asioiden keskustelufoorumina ja medialukutaidon tukijana”, Imatran osuus 

hankkeen budjetista n. 3.000 € 

 
8. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/39524/2021 

- Valtionavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen 60 000 € 

 

4 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Imatralla 
kaudella 2022–2023 

 
Hyvinvointilautakunta päätti aamupäivätoiminnan aloittamisesta ja  
iltapäivätoiminnan jatkamisesta 1.8.2022 alkaen pykälässä kuvattujen toimintamallien  
mukaisesti. Samalla se hyväksyy toimintasuunnitelman seuraavien  
vuosien 2022–2024 ajalle. 

 
5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksun määrääminen ja periminen 

1.8.2022 alkaen 
 
Hyvinvointilautakunta hyväksyi lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
määräämisen ja perinnän perusteet esityksen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voimaan 
1.8.2022 alkaen 
  

6 Viranhaltijapäätökset 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä esitetyt viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, 
ettei hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan.  
 

7 Saapuneet kirjeet 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. 
 

  
 
Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan   
puheenjohtajisto: 

 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen  puh.  040 583 8810 
Varapuheenjohtaja Tuija Ahl  puh.  040 769 6003 

 
Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija. 
 
Yhteystiedot: 
 
Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3404 
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515 
Palvelujohtaja Arja Kujala puh. 020 617 2227 
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401 

 


